Orientacions per a la represa de la catequesi

Des del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears, continuem apostant per una catequesi
presencial i comunitària per al procés d'iniciació cristiana d’infants, adolescents i joves (0-16 anys) i adults,
sempre que aquesta es pugui realitzar amb seguretat; ja que la parròquia, com a àmbit comunitari, continua
sent el lloc privilegiat per al desenvolupament i la realització del procés educatiu i d’iniciació en la fe (Cf.
Directori per a la catequesi, núm. 299). Amb mesures i molta prudència no deixem d’anunciar l’Evangeli als
infants, joves i famílies.
Algú pot pensar que la catequesi és una extraescolar més i per això dubta si es podrà realitzar en el cas que les
extraescolars no es puguin fer. Això no és així, la catequesi no és una extraescolar per molt que a vegades
socialment siguin equiparades. La catequesi és un servei de la comunitat parroquial equiparable a les activitats
educatives de caire social i del lleure.
Altrament, val a dir que les dades publicades semblen indicar que els infants no són el vector principal de la
pandèmia i de fet, sembla que els infants siguin menys efectius en la transmissió de la infecció́ per SARSCoV-2. Les dades globals ens indiquen que els infants representen un percentatge molt baix de les persones
infectades per COVID-19, al voltant d’un 2%. Finalment, les dades preliminars del projecte Kids Corona de
l’Hospital de Sant Joan de Déu (HSJD, 2020) mostren que els infants s’infecten en el mateix percentatge que
els adults quan estan en contacte amb una font de contagi, però que en el 99% dels casos són asimptomàtics
o presenten símptomes molt lleus.
Amb la finalitat que els responsables de la catequesi de les distintes comunitats pugueu anar preparant, amb
la responsabilitat i serietat que es mereix, el retorn a la catequesi, proposem algunes de les mesures pel pròxim
curs, sempre subjectes als canvis que l'actualitat sanitària vagi exigint.
Caldrà que cada parròquia o unitat de pastoral adapti aquestes orientacions a la seva realitat concreta, i que
l'arxiprestat valori la possibilitat de col·laborar mútuament posant a la disposició de les parròquies els seus
recursos materials i humans.
A més, pel nou curs que s'inicia, convé tenir present la importància de l'ús de les noves tecnologies digitals i
dels mitjans telemàtics per a complementar la catequesi, i/o realitzar-la en les situacions en les quals no sigui
possible fer-ho en la comunitat parroquial.
Inici del curs catequètic
- Es recomana començar la catequesi després de la festivitat del Pilar; hi hauria així un marge de temps
suficient per a valorar els protocols escolars i la seva aplicació a l'àmbit catequètic.
- Entre setembre i octubre s'aprofitarà per a: les reunions de catequistes; les trobades amb pares i mares
i les inscripcions a la catequesi; la distribució dels grups; la preparació dels espais i recursos i el
repartiment dels materials i instruments catequètics a les famílies.
- Es donarà prioritat a la catequesi presencial i comunitària per al procés d'iniciació cristiana d’infants,
adolescents i joves (0-16 anys), salvaguardant sempre les mesures de prevenció i higiene.
Inscripcions
- Es recomana, per a aquelles parròquies que disposin de pàgina web o correu electrònic, la utilització
dels mitjans digitals per a la formalització de les inscripcions.
- En cas que la inscripció es realitzi en suport físic (paper), tingui's en compte que aquest pot ser vehicle
de transmissió del virus, per la qual cosa s'ha d'extremar la cura i higiene.

-

-

Cal establir uns dies concrets per a la formalització de les inscripcions presencials, a fi de garantir un
major ordre i evitar aglomeracions.
Enguany resulta particularment necessari disposar de les dades relatives al telèfon mòbil, correu
electrònic i xarxes socials dels pares o tutors, sent imprescindible que, de manera explícita, se sol·liciti
el permís per a poder emprar-los per a l'enviament de comunicacions i materials durant el curs. Cal
assegurar, a més, que les fitxes d'inscripció compleixen amb tot el referent a la llei de protecció i
tractament de dades personals.
Les delegacions de catequesis disposen d’un model d'inscripció a la disposició de les parròquies i altres
comunitats, que es pot descarregar de la pàgina web del SIC en el següent enllaç http://www.siccatequesi.cat/recursos
Primer escenari: el retorn físic a la catequesi

De l’anterior, fent una analogia a la catequesi, se’n deriva que:
- Cal rentar-se les mans abans i després de la catequesi
- Dins de la sala, cal mantenir la distància mínima d’1.5 metres. Si no és possible, cal utilitzar mascareta
- Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup
- Cal garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en
classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).
Accés a les catequesis
Els infants hauran de venir amb la mascareta posada, i dins la sala, un cop asseguts a 1.5 mts de distància se
la podrien treure. Es farà el mateix a la sortida i per ordre invers (amb la mascareta posada). Donada les
durades habituals de la catequesi de 50-60 minuts, recomanem que es digui posada en tot moment
La família podrà portar el seu fill/a a la catequesi sempre que tingui absència de simptomatologia compatible
amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós, que no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, que no hagi estat
en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors, i, recomanable,
que tingui el calendari vacunal al dia (legalment no es pot exigir aquest darrer punt). Caldrà portar un
document autoresponsable del fill/a a l’inici de curs i previ a que l’infant faci l’activitat.
Entrades, sortides i reunions de pares
Cal fer especial èmfasi en el compliment per part dels pares. A les reunions d’inici de curs cal recordar que
els han de dur amb mascareta i que no estiguin malalts, altrament posen en risc tota la comunitat parroquial
L’entrada i la sortida es pot fer esgraonada per grups.
- Si no es possible, també es podria fer en dies diferenciats per reduir el volum de grups a la parròquia.
- Sinó, cal que les famílies esperin fora amb la mascareta posada (tots el membres), mantenint la
distància de seguretat i preferiblement un únic adult. El catequista sortiria a buscar el seu grup i
entrarien amb mascareta i amb distància social fins que s’arribi a la sala. La sortida es faria de forma
inversa.
Detecció de casos COVID a catequesi
Davant de sospita de simptomatologia (tos, diarrea, vòmits, febre...) s’aïllarà l’infant (amb mascareta posada
per part de l’infant i el catequista) i es trucarà la família per a que el vingui a buscar. Un cop fora cal procedir
a la desinfecció de l’espai. En cas de donar positiu de COVID19, Sanitat efectuarà la traçabilitat corresponent.
Catequistes
En tot moment els catequistes han d’instar al compliment de la normativa, especialment en el distanciament
social, us de mascaretes, i mesures higièniques que es troben a l’annex d’aquest document.

Els catequistes portaran en tot moment com a mínim la mascareta higiènica homologada posada. I si ho
consideren pantalla facial o mascareta de màxima seguretat. Recomanem que el personal de risc contacti amb
el seu metge per a valorar la conveniència de realitzar l’activitat. Una proposta seria que es faci una mascareta
de la pròpia parròquia i incrementar-ho al donatiu. D’aquesta forma no es pot dir que no s’ha facilitat una per
part de la Parròquia.
Material
A nivell higiènic és imprescindible que els alumnes porten el seu material de casa i no comparteixin el material
de la catequesi. Si es comparteix caldria desinfectar-lo després de cada ús (alcohol de més de 70º)
Recomanem que cada infant porti el seu pot de gel individual per a evitar sobrecarregar de despesa la parròquia
(en gels hidroalcohòlics o sabó).
Altres recomanacions
- Millor mantenir portes i finestres obertes (si és possible)
- En cas de contacte entre infants (abraçades, donar-se les mans...) sempre cal rentar-se les mans (i
sempre a l’entrar i sortir de la catequesi).
- Si es decideix que vagin al lavabo, cal que vagin sempre amb mascareta i d’un a un, i en aquest cas,
les tovalloles per eixugar-se han de ser d’un sol ús.
- Pels passadissos, si n’hi ha, cal que vagin amb mascareta posada.
- És molt recomanable que cada grup sigui sempre el mateix i no es barregin ni entre ells, ni amb altres
parròquies. Per tant, tota la catequesi del curs 20-21 ha de mantenir-se sempre el mateix grup (si falla
el catequista no s’haurien d’ajuntar amb un altre grup). Si vingués un catecumen nou es pot afegir de
forma estable al grup.
- En tot cas si excepcionalment s’han d’ajuntar grups caldria garantir que hi ha 1.5mts de distància entre
infants o hauran de dur mascareta posada.
- Anàlogament, si hi ha recepcions de tots els grups de forma conjunta a l’inici o final de la catequesi,
o bé es garanteix 1.5 mts de distància entre ells o hauran de dur mascareta posada.
- Excepcionalment (cantar...) un catequista es pot treure la mascareta si se separa més d’1,5 mts dels
infants i altres adults.
Segon escenari: en cas de confinament
El cas de confinament total o parcial (algunes setmanes), sembla ara mateix poc probable i es parla de
confinament de grup amb “positiu”. És a dir si un nen o catequista dona positiu, a instància de les autoritats
sanitàries a aquell grup caldria “aïllar-lo”. Una proposta podria ser aquella setmana/es enviar telemàticament
una sessió breu de catequesi (vídeo) o una fitxa digital.
-

-

Si la situació sanitària impedeix la realització de la catequesi presencial, es comptarà també amb la
modalitat de “catequesi familiar a casa”, raó per la qual és necessari disposar de les dades relatives al
telèfon mòbil, correu electrònic i xarxes socials dels pares o tutors; així com assegurar que els pares o
tutors disposen dels materials catequètics que s'utilitzen en la seva comunitat.
Per això el SIC posa a disposició unes fitxes catequètiques, que podeu trobar a la pàgina web
http://www.sic-catequesi.cat/recursos, que els catequistes podran disposar en cas de confinament
grupal o comunitari.
Tercer escenari: semi-presencial

-

Per a aquelles situacions excepcionals en les quals per diverses circumstàncies (manca d'espais
habilitats, de catequistes…) no sigui possible desenvolupar la modalitat presencial de la catequesi amb
la deguda periodicitat, es presenten les següents alternatives::

▪

▪

“Catequesis semipresencial”: alterna la catequesi presencial i la modalitat de “catequesi
familiar a casa”, de manera que en les sessions presencials s'abordin, fonamentalment, les
dimensions celebratives (Eucaristia, celebracions del perdó, lliuraments), oracionals,
comunitàries i experiencials de la fe. En les sessions a casa, les famílies desenvoluparan els
aspectes més doctrinals i de contingut de la fe exposats en els Catecismes, així com aquelles
dimensions relatives a la fe viscuda i pregada en família. Per aquesta modalitat podrem
comptar amb les fitxes catequètiques que esmentàvem en anterioritat.
“Catequesis a l’interior del temple”: Tenint en compte que el temple pot ser l'espai on
amb més possibilitats es garanteixin les mesures de prevenció i higiene, el rector o els/les
catequistes, podrà desenvolupar, abans o després de l'Eucaristia, molt millor si és en el
diumenge, una catequesi conjunta dirigida a catequitzands de diferents edats.
Abans o després de la celebració es podran reunir els nens, els joves o les famílies,
mantenint les degudes distàncies i mesures higièniques i d’aforament. Un catequista o varis
podran fer la catequesi, fent servir fins i tot audiovisuals, així com elements artístics o
litúrgics del temple. Fins i tot alguna sessió en el temple es podria aprofitar per fer una
sessió de desvetllament en la fe (modalitat oratori), i alguna catequesi de pares.

La celebració Eucarística i altres celebracions
- Les celebracions al temple parroquial es guiaran pels protocols ja establerts fins ara, o per aquelles
normes que publiquin segons l'evolució de la pandèmia.
- Pel millor compliment dels protocols de seguretat COVID, en les Misses amb nens i joves de la
catequesi::
o S'organitzaran les participacions a les celebracions conforme a les possibilitats de cada temple:
Distribuint als catequitzands segons els diversos horaris de misses de la parròquia, o mitjançant
un sistema d'alternances, etc.
o Es reduirà la seva participació en la proclamació de les diverses lectures, en la processó de
dons i en altres moments de la celebració
- És oportú que les parròquies que comptin amb la possibilitat de les misses en streaming poden
retransmetre referencialment la celebració de l'Eucaristia amb presència de nens de la catequesi
Els catequistes
- Els pares són els primers educadors en la fe dels seus fills, devent, els rectors i catequistes parroquials
col·laborar amb ells perquè puguin complir aquesta tasca; col·laboració mútua que s'ha d'intensificar
donada la situació en la qual ens trobem
- Tenim una gran oportunitat per potenciar l’acompanyament a les famílies. Cada catequista es podrà
responsabilitzar de mantenir la comunicació amb certa periodicitat amb els pares, a través de trucada,
vídeo-trucada o de manera presencial. Així potenciem el vincle d’amistat que poc a poc anem establint.
- Enguany, més que mai, si és possible, es precisa la incorporació de nous catequistes parroquials a
causa de la possible multiplicació de grups de catequitzands i a la pertinença de catequistes a grups de
risc.
- Rectors i catequistes han de complir, i fer complir, les mesures de prevenció i higiene en aquells espais
en els quals es desenvolupa la catequesi.
Apel·lació a la responsabilitat
- Les famílies han de responsabilitzar-se que els infants assisteixen a la catequesi amb mascareta, així
com instar-los al compliment de les diferents normes que puguin estar en vigor a cada moment.
- Comprovar, abans de sortir de casa, que els nens no presenten símptomes de la malaltia.
- Es manté la prohibició absoluta d'assistir a la catequesi per aquelles persones que puguin tenir algun
símptoma o sospita de contagi, i en aquest cas hauran d'informar a qui correspongui perquè adopti les
mesures oportunes.

Conclusió: per un discerniment pastoral
Som conscients que no només com a societat, també com Església a Catalunya i Balears, ens trobem en un
moment complex i delicat, que alhora esdevé una gran oportunitat. Certament ens interessa recomençar el més
aviat possible la catequesi, amb les degudes precaucions sanitàries; però alhora sentim la gran exigència de
continuar discernint sobre la realitat pastoral i social i sobre nous processos catequètics i d’evangelització.
“L’Església està cridada a evangelitzar, a anunciar en termes sempre actuals l’alegre notícia del
misteri pasqual: el Senyor Jesús, crucificat per amor, vertaderament ha ressuscitat. Aquest és el cor
de l’Evangeli: el Déu Bíblic de sempre ha mantingut de sempre amb la seva creatura una relació
d’amor sense reserves i sense interrupció. En aquesta òptica, evangelitzar significa crear les
condicions perquè cada persona se deixi estimar pel Déu Crucificat i Ressuscitat, i així aprengui per
la seva part a estimar els altres”.1
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