
 

DESCONFINAMENT 

“Carrers sense infants, és un poble mort”. Després de 43 dies de confinament rigurós i absolut 

per a ells, ja els comencem a veure pel poble. Quina joia veure el pare passejant amb una filla i 

la mare amb l’altre, la mare que camina amb els dos petits, el pare que circula amb bicicleta als 

costat dels seus nadons... imatges boniques, afectives i emocionals. 

Un pare explicava així el diàleg que aquests dies de confinament havia tingut amb el seu fill: 

Fill: Per què no puc sortir al carrer, papa? 

Pare: Per què et podries contaminar una malaltia. 

Fill: Aquell senyor que porta un gos no es pot contaminar? 

Pare. Si, però vigila de no apropar-se a altres persones. 

Fill: I aquells senyors per què van junts al cotxe, papa? 

Pare: Són policies i vigilen que les persones no s’apropin. 

Fill: Però si ells estan a prop no es poden contagiar, papa? 

Pare: Sí 

Fill: Aquell senyor que compra tabac, no es pot contagiar? 

Pare: Sí 

Fill: I per què no puc sortir sense apropar-me als altres? 

Pare: No ho sé, fill. 

Necessitem els infants per raonar les decisions dels grans. Sense les seves preguntes 

espontànies i naturals, els grans estem abocats a fer lleis i normes contra la més natural i rica 

convivència humana. Ens cal escoltar els infants. Qui no ha après d’un infant, és converteix en 

un autosuficient. 

Aquestes setmanes els pares heu tingut una gran oportunitat d’escoltar-los i aprendre, i sobre 

tot, de prendre molta paciència. 

El gran interrogant que tots tenim: com i quan s’acabarà tot això tot i havent-hi fases de 

desconfinament? L’anhel de tots és que s’acabi el més prompte possible i poc a poc anem 

remprenent una vida dins una normalitat que no serà com la d’abans. Una normalitat que 

implicarà un procés de mentalització, de canvi d’hàbits i, sobretot, de treballar uns valors que 

ens portin cap a una societat més fraternal i dins una sana convivència. 

Què hem après aquests dies de confinament? 

 Hem après que no podem viure sols. Som éssers “relacionals”. I aquest sentit de relació va més 

enllà de la comunicació familiar. Necessitem el contacte amb diferents persones, ideologies, 

creences... Això ens ajuda a “madurar” i “créixer en el respecte” 

 Hem après que podem prescindir de molt del que tenim i del que creiem necessari: roba, calçat, 

aliments, mobilització, viatges...  

 En definitiva, hem après a ser més austers. 
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Ara, poc a poc, anirem a emprendre una vida més natural. Sortim de casa amb menys por, 

freqüentarem amics/gues, s’aniran obrint establiments i botigues; alguns professionals, encara  

amb fortes mesures, no donaran l’abast en el treball, com les perruqueries; s’aniran obrint les 

atencions a les malalties que fins ara el Coronavirus ho omplia tot; també els quiròfans; també 

podrem començar a celebrar les Eucaristies dominicals amb un aforament limitat i amb 

productes hidroalcohòlics per purificar-se les mans. 

Si, tot això ho anirem fent, però fem-ho amb conductes socials i permeses. Els cristians hem de 

donar un exemple com a tals. Tal diu la carta a Diogenet (s. II): 

“Els cristians observen les lleis promulgades, però amb la seva vida van més enllà de les lleis ...no són 

pas distints dels altres humans, ni per la terra, ni per la parla, ni pels costums... no parlen un llenguatge 

estrany, ni menen la seva vida particularment, allunyats del món.... els cristians viuen en el món, però 

no són del món”. 

************************************************ 

DEFUNCIONS MESOS MARÇ-ABRIL 

Dia 5 de març: Núria Farré Cinca, 90 anys  

Dia 11 de març: Amanda Ercila Maya Tàpia, 100 anys 

Dia 21 de març: Cristino Carmona Fernández, 80 anys 

Dia 28 de març: Josep Turull Masons, 91 anys (Torrefeta) 

Dia 29 de març: Jordi Rull Mitjanes, 58 anys 

Dia 1 d’abril: Antònia Serra Serra, 77 anys 

Dia 2 d’abril: Carmen Blanco Nasarre, 92 anys 

Dia 6 d’abril: Josep Prats Charcan, 90 anys (Torrefeta) 

   Felip Vidal Camats, 96 anys (Torrefeta) 

   Ramon Rius Llorens, 78 anys (Sedó) 

Dia 10 d’abril: Ester Aubia Güell, 82 anys (Florejacs) 

Dia 18 d’abril: Esperança Vilarrasa López (Les Pallargues) 

Dia 20 d’abril: Antonio Oliveres Augé, 79 anys 

   Secundina Fontanellas Pijuan, 94 anys (Massoteres-Sisteró) 

Dia 24 d’abril: Francisco Serarols Font, 93 anys (El Canós ) 

 

MES DE MARIA 

El mes de Maig està dedicat a Maria. Esperem que dins de poc ens puguem 

aplegar i el puguem fer junts. 

Entretant el penguem a Instagram de la Parròquia i el passarem per 

Whatsapp als diferents grups i el podeu fer des de casa. 

 

 

INTENCIONS DE MISSES DEL 4 – 10 DE MAIG 

 

 

Dilluns Josep Ribera 

Dimarts Família Sabartés 

Dimecres Josep Mª Font 

Dijous Família Sàrries Ribalta 

Divendres Dantis 

Dissabte Francesc Sala Mas 

Diumenge Família Secanell Mas 


