
 

MALALTS A CASA DURANT EL CONFINAMENT 

Han estat varies les famílies que han passat aquest moment difícil dins la llar: algú 

malalt, sigui de Coronavirus o de malaltia natural. Això ha portat dins la llar haver de 

prendre mesures d’acostament i de distanciament que no hi estàvem acostumats. Com 

poder rebre vistes. En molts dels casos hi ha hagut informació i contacte telemàtic. 

Presentem en aquest Full l’experiència d’una família de com ha viscut aquest moment. 

----------------------------- 

El confinament va portar una situació estranya a les 

famílies que teníem malalts a casa; pels malalts, la 

notícia de l’entrada a l’estat d’alarma els va sorprendre, 

no sabien massa que estava passant i com poder fer front 

a tot plegat, en un moment en el que a més de la seva 

malaltia havien d’afrontar una nova situació que els 

portava a allunyar-se de la companyonia de la família i 

del petó dels nets que sovint era el millor remei a la seva 

malaltia. 

Avis grans, sols a casa, les autoritats demanaven als fills 

que no ens anéssim massa a veure’ls. Intentàvem no 

anar-hi, complint en el que se’ns deia i pensant que si per 

mala sort els transmetíem el Covid-19 potser no hi hauria 

marxa enrere i podria desencadenar a la mort i a la 

pèrdua de les persones que tan estimàvem. 

Així doncs, anàvem només a portar-los menjar i el deixàvem a l’entrada, els veiem a 

distància amb la dificultat de transmetre’ls aquell escalf que necessitaven i aquella 

calma que no podíem transmetre, davant de la situació d’incertesa que els feien arribar 

des de tots els mitjans. 

La situació s’allargava i a casa els malalts cada vegada ho estaven més, per aquest 

motiu vam canviar les indicacions de les autoritats pel sentit comú. El canvi de roba per 

anar a casa dels pares, les mascaretes, l’hidrogel, ... tot el necessari per donar-los 

l’amor i la companyia que necessitaven encara que fos una estona, transmetent-los que 

no estaven sols, transmetent-los una estona de conversa, d’amor i de calma. 

El confinament ha estat molt negatiu per moltes famílies, algunes malalties s’han 

accelerat, altres han sorgit, ... en moltes alguns avis no han estat prou forts per 

sobreviure davant aquesta situació d’incertesa i els hem perdut, però tranquils d’haver 

estat al seu costat fins al darrer moment i d’haver-los transmès un amor incondicional. 

Tot i que anem cap a una nova normalitat res tornarà a ser com era. El retorn a 

aquesta rutina farà els buits petits més grans i sortiran les fractures d'aquest xoc 

emocional, d’aquesta gran pèrdua, de la pèrdua del marit, del pare i de l’avi que tan 

estimem.  
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EUCARISTIA A LA RESIDÈNCIA 

Portem des del 11 de març que no hem 

pogut celebrar l’Eucaristia a la 

Residència. Es veritat que molts l’han 

seguit de forma telemàtica, però han 

enyorat aquella trobada fraternal de 

presència física dels dimecres. Doncs, a 

partir del proper dimarts, dia 23, 

vetlla de sant Joan, iniciem de nou 

aquesta celebració a les 11h. Es 

prendran les mesures que ens demanen 

des de la Residència i, sobretot, no hi 

poden participar altres persones fora dels residents. 

Segurament que l’aforament també serà limitat. I esperem que, poc a poc, anem 

retornant a una “nova normalitat” i que els nostres avis vagin recuperant aquell 

esperit de llibertat i de moviment que tant necessiten. 

 

VIDA CREIXENT 
 

 

La pandèmia ens ha impossibilitat poder-nos reunir durant aquests 

mesos. Algunes persones, ens consta, que han anat seguint el llibre 

i n’han fet reflexió. Que és el que cal fer. Són temes importants que 

mereixen ser llegits, estudiats, reflexionats i, després, pregats. Si 

cap a mitjans de juliol podem aplegar-nos per fer una cloenda final, 

seria molt interessant. Farem els possibles perquè sigui així. 
 

De moment, les persones que encara no heu acabat el llibret, feu-

ho a estones que teniu. No us limiteu a llegir: subratlleu, feu 

anotacions... Si totes tinguéssiu WhatsApp hauríem fet alguns 

comentaris  a fi de poder aportar cadascú el que li suggereix el 

tema. 

 

EUCARISTIES ALS POBLES 
 

 

A partir del diumenge vinent anirem assistint escaladament als pobles veïns. No anirem 

cada diumenge a cadascun d’ells, sinó que anirem saltejant la celebració de l’Eucaristia. 

És important que els cristians ens sapiguem traslladar per participar en comunitat a la 

celebració de la fe. Mirarem de fer un programa cada mes on consti que hi haurà Missa 

dominical. Per altres festes major i aplecs hi anirem quan aquestes es celebrin. 

 

 
INTENCIONS DE MISSES DEL 22 – 29 DE JUNY 
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