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La idea de programar un temps de catequesi durant les vacances va sorgir com a conseqüència
del canvi d’horari en l’Educació Primària. Fins fa quatre anys, els dimecres no hi havia classe, i
el canvi va consistir en reduir les jornades i afegir classe el dimecres al matí. Això va ser una
gran dificultat per a moltes parròquies que tenien la catequesi els dimecres. Adaptar-se al nou
ritme escolar no va ser fàcil per a les famílies i ens vam adonar del risc: molts infants no
trobarien temps per assistir a la catequesi en la seva parròquia.
Preocupats per aquesta situació, se’ns va acudir oferir altres horaris i dies a nivell diocesà,
sobretot per als infants que no tenien una altra oportunitat de participar en la catequesi.
La proposta va ser la de crear tres sessions a l’any, de tres dies complets cada una: de 9 a 17 h. a
la casa diocesana, a Perpinyà. És un lloc que afavoreix l’acollida dels 60 infants que hi participen
i que compta amb sales, parc, jardí, capella i menjador.
De seguida vam veure que les «kt-vacances» no podien ser una competència per a les
parròquies i ho deixem ben clar quan presentem la nostra proposta. La Delegació diocesana de
Catequesi va presentar d’una banda als rectors i de l’altra als catequistes de la diòcesi el projecte
uns mesos abans de començar el curs, amb visites i trobades en les diferents parròquies (conjunt
de parròquies = sectors). Vam fer tríptics i pòsters que es van distribuir per totes les parròquies.
Cada sessió de tres dies és un mòdul de catequesi complet, amb objectius, activitats, temes,
celebracions, pregàries... que són independents d’una sessió a l’altra. Això permet la presència
d’infants nous en cada sessió.
Intentem que en cada sessió hi hagi temps per a tot: la pregària, l’eucaristia, la reflexió personal,
el compartir en gran o en petit grup, el joc, les activitats manuals, l’aprenentatge de cants... Les
activitats poden variar d’una trobada a una altra.
No volem que els infants que vénen a les «kt-vacances» es desentenguin de la seva parròquia
d’origen, això no seria positiu per a ningú. Informem a la catequista responsable de cada sector
(nosaltres en diem «catequista relais») dels infants que han assistit a les «kt-vacances», perquè
ella pugui conèixer la família i comunicar-li les dates importants de la parròquia: misses de
catequesi, celebracions o altres esdeveniments, als quals estan convidats tots els infants de la
parròquia. Sobretot insistim en la participació en l’eucaristia dominical.
Un altre aspecte important és que nosaltres no preparem per a la celebració de la primera
comunió. Els infants que l’han de celebrar aquest any estan convidats a assistir a la catequesi
preparada amb aquesta finalitat. Aquest aspecte mereix un aclariment: normalment a la nostra
diòcesi la preparació dels sagraments no es fa durant un curs escolar sinó en diferents jornades,
a banda de la catequesi de cada setmana. D’aquí la importància que els infants puguin integrarse en un grup per a la preparació de la primera comunió. Amb els infants que no estan batejats
passa exactament el mateix: segueixen la catequesi però després, a part, tenen la preparació de
les etapes del baptisme.

Per a la catequesi comptem amb la col·laboració d’altres catequistes: uns dotze que vénen tant
per estar amb els infants durant els tres dies de les «kt-vacances» com per a la preparació
prèvia. Cada sessió ens exigeix força temps de preparació ja que no seguim un llibre publicat
sinó que nosaltres creem un quadern per a cada ocasió. Tenint en compte el títol i els objectius
de cada sessió, elaborem un llibret on els infants troben els textos, la reflexió i algunes activitats
que s’emporten a casa al final. És molt important que tots els catequistes s’impliquin en la
preparació de cada sessió de catequesi, ja que després són ells els qui porten endavant la
reflexió i les activitats amb els infants.
Les sessions comencen en grup gran, amb l’acollida i la presentació dels tres dies. Després hi ha
temps per a la reflexió personal, que es fa en grups de deu infants per afavorir l’intercanvi. No
oblidem que som en vacances i que també s’ha de reservar temps per a jugar, així que també
s’organitzen jocs en equip o lliures.
Després de dinar hi ha temps per a alguna activitat manual, un altre moment de catequesi en
grup i acabem el dia amb una pregària tots junts. En cada sessió celebrem l’Eucaristia una
vegada, que es prepara en petits tallers (música, decoració, lectors, ofertori...).
Els pares estan convidats a venir el tercer dia a la tarda, ja que a vegades els infants fan un petit
teatre o un berenar especial o acabem amb la missa. La presència dels pares és més gran unes
vegades que altres, però almenys hi són convidats. El bisbe participa un cop l’any, celebra
l’eucaristia i passa gairebé tot el dia amb nosaltres.
Intentem inculcar valors com la gratuïtat, el servei, la generositat. Així una vegada vam anar a
una residència de gent gran per oferir un regal fet pels infants a cada resident i representar les
escenificacions que havien creat els infants per a ells.

