
 

“NOVA NORMALITAT” 

Hem sortit del “confinament” i entrem a la fase de la “represa”.  Durant tot aquest temps ens 

ha estat una “oportunitat” de desplaçar la nostra atenció i cura vers l’interior i l’essencial. Vers 

l’interior perquè ens ha permès estar més amb nosaltres mateixos, i vers l’essencial perquè de 

cop s’ha ensorrat el consumisme. Ens hem centrat a “sobreviure” i hem pres consciència dels 

elements essencials de la vida: la salut, les relacions, l’amor, el pa de cada dia... Hem 

descobert que els antics ídols que aplaudíem i “veneràvem” en els concerts o als camps de 

futbol no ens poden salvar. Hem posat al capdamunt els i les professionals de la salut perquè a 

ells i a elles confiem les nostres vides. 

Hi ha hagut un camí que se’ns ha fet llarg i pesat. Ha deixat 

seqüeles socials, econòmiques i de salut. Hi ha hagut dolor, 

sofriment, soledat, morts (massa morts) i somiem en la 

vacuna. I aquesta per a què? Per retornar a la vida d’abans?; 

vida de consum, de poder gaudir de festes, de disbauxa, de 

viatges, de luxe, de “tenir” i augmentar aquest tenir cada 

dia? Tenir per a què i per a qui? 

És possible que parlem de “nova normalitat” i somiem en la 

“vella”. Si ha de ser nova ens cal trencar esquemes, estils de 

viure, actuacions i valors distints. Si no ho fem així, la 

pandèmia haurà estat un “virus maligne”, però no 

“l’oportunitat” d’un nou “començament”. 

 Aquesta “nova oportunitat” l’han de fer possible els 

polítics que busquen el bé comú i es deixen d’una vegada de “petaneres infantils” i “tons 

de veu” que no son signe ni de cultura ni de respecte 
 

 És l’hora que Europa es prengui seriosament la lluita contra els paradisos fiscals que tan 

de mal estan fent. 

Tot això ho demanem als altres, als dirigents de la societat; i nosaltres, què? Espectadors, 

criticons i creuar-nos de braços? És fàcil treure conclusions per als altres; però recordem que 

acostumem a tenir poca memòria i que els propòsits que es prenen durant les crisis, siguin 

comunitaris o personals, es deixen de banda quan tornem als “bons temps”. 

Quina és per a mi la “nova normalitat”? Serem capaços de ser ferms i decidits davant situacions 

que  se’ns presenten com una “continuïtat” del que era abans de la “pandèmia”?. 

 S’està parlant del consum de béns de proximitat, ho tinc en compte a l’hora de la 

compra? 
 

 S’organitzen festes on el menjar i el beure excedeixen del que és necessari i just, m’hi 

continuo fent present? 
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 Celebracions i festes familiars, siguin civils o religioses, continuem amb els vells 

esquemes de “vestit”, “àpats” i “viatges”? 
 

 No es tracta de “renunciar”, sinó saber escollir. Quan renunciem ens privem de quelcom 

que voldríem; quan escollim, expressem el valor cabdal del ser humà: la llibertat. 
 

 I com a cristians hem de prendre consciència que, perquè algú tingui més, un altre ha de 

tenir menys - Tots podem guanyar, si tots guanyem. I per poder guanyar cal saber 

també donar i donar-se. 
 

 

 

 

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

 

APLEC A L’ERMITA DE SANT PERE 
 

Com cada anys amb motiu de sant Pere ens trobarem 

per a celebrar l’Eucaristia en aquesta esplanada. 

Enguany, però, no celebrarem l’Eucaristia dins la 

capella, sinó a l’ombra dels pins degut al petit 

aforament que hi ha dins ella. 
 

L’Eucaristia serà demà, dilluns, a les 19.30h i a 

continuació un xic de coca i mistela per als presents. 
 

 

 

MISSA EXÈQUIAL PER L’ANTÒNIA SERRA I SERRA. 

Com tots sabem fou víctima del Coronavirus i no es pogué fer ni funeral, 

ni pregària per ella. Només la seva filla va estar breus moments al seu 

costat a l’hora de la mort. La seva partença fou molt sentida per tota la 

comunitat. És l’hora que en fem, doncs, pregària i ens acostem a la filla 

tot acompanyant-la en aquests moments durs. 

Farem aquesta pregària el proper diumenge dia 5 a les 12 h.  

 

 “L'Antònia, era una dona valenta amb empenta i forta, m'ho havia 
demostrat moltes vegades, el que desconeixia era fins a quin punt. Tenia 

caràcter i aquest fet la va ajudar davant les adversitats a no enfonsar-se, 
s'enriquia com a persona, adquirint noves experiències, no cal dir que li 

era dur, però sempre mirava endavant, per molt fosc que és planteges el 
problema sempre hi veia la claror, procurava viure el present i 
no recolzar-se amb les situacions difícils del passat, així era l'Antònia.” 

(Margarita, la seva filla) 
 

 

 

 

 

 

                    INTENCIONS DE MISSES DEL 29 DE JUNY – 5  DE JULIOL 

 

 

 

 

 

Dilluns  Missa a Sant Pere dels Pastors. 19.30h 

Dimarts Lluís Auguets 

Dimecres Josep Barnola Padulles i Sebastià i Ramona 

Dijous Dantis 

Divendres Josep Ribera 

Dissabte Mª Teresa Mercadé 

Diumenge 12h. Antònia Serra Serra, víctima del Coronavirus 


