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SORTIR DE LA CRISI ECONÒMICA, PERÒ PER ANAR ON? 
 
Arreu se sent parlar de la crisi econòmica i les seves conseqüències, petites 

i grans, es fan notar en pràcticament tots els sectors de la societat. Tots 
hem quedat atrapats en la crisi econòmica i ningú no sap, pel que es veu, 

com en sortirem.     
 
Ara que les coses van malament econòmicament, uns i altres fan la llista 

dels errors comesos: que s’ha viscut per sobre de les pròpies possibilitats; 
que s’ha malgastat a desdir; que s’han fet hipoteques que ja es veia que no 

es podrien pagar;  que en molts  casos, s’ha estirat més el braç que la 
màniga; que el consum ha estat desenfrenat; que s’ha divinitzat el mercat i 
s’han oblidat les persones; que el model econòmic ha generat exclusió 

social; que les promeses de l’Estat del Benestar han fracassat, etc...  
 

El temps de vaques grasses, doncs, s’ha acabat per a  molta gent i, segons 
els estudis que s’han fet, la llista de gent que en queda directament 
afectada és llarga: famílies amb ingressos reduïts, persones grans, joves, 

petits i mitjans empresaris, treballadors autònoms, pagesos i ramaders, 
població immigrant... i les taxes de desocupació augmenten, els índexs de 

pobresa extrema i moderada també i l’activitat econòmica no es refà.   
 
El cristià no pot restar aliè a tot el sofriment que comporta i comportarà 

aquesta situació. Per això, en aquests moments, cal desvetllar més que mai 
la nostra sensibilitat per a captar situacions de necessitat o de pobresa i 

activar la nostra capacitat de ser solidaris. Caldrà que siguem molt 
generosos quan Càritas o Mans Unides ens demanin la nostra col·laboració 
econòmica per a pal·liar, ni que sigui  una mica, els efectes negatius de la 

crisi econòmica sobre els més pobres. Però, a més, cal que ens aturem a 
reflexionar sobre quina mena de vida ens convé portar, hi hagi o no hi hagi 

crisi econòmica.  Tant de bo que sortim de la crisi econòmica com més aviat 
millor i amb el menys possible de danys per als més vulnerables. Però, hi ha 

una pregunta que no ens podem estar de fer-nos-la:  Cap on volem anar? 
Volem tornar a repetir els mateixos errors que hem comès en el temps de 
vaques grasses?  No caldria rectificar punts importants del nostre estil de 

viure i aprendre a viure no pas per sobre de les nostres possibilitats sinó 
segons les nostres possibilitats i amb un mínim de sentit de solidaritat? No 

ens cal emprendre una conversió personal i comunitària que ens condueixi a 
portar una vida digna, però més senzilla?  
 

Dos textos del Concili Provincial Tarraconense (1995) ens poden ajudar a 
repensar el que fem i a decidir-nos a canviar algunes coses de la nostra 

vida. El primer, ens demana un nou estil de vida: “Els cristià ha d’aportar a 
la nostra societat un estil de vida sobri, solidari, amb una visió positiva del 
nostre poble, d’alegria que es comunica, de gratuïtat, de compromís i de 

participació en la vida associativa i política, i també de llibertat davant els 
nous ídols socials” (núm. 5). El segon text és una crida a unir l’eucaristia i 



l’amor al proïsme: “El Concili exhorta a revifar la tradició, tan intensament 

viscuda en els primers segles de l’Església, de vincular visiblement la 
celebració de l’Eucaristia amb la caritat fraterna, insistint de manera 

particular en la relació entre la Fracció del Pa i la comunió cristiana de béns” 
(núm. 77).     
 

La fe ha de tenir incidència en la nostra vida. I així hauria de ser sempre. 
Però, ara, en temps de vaques magres, pot ser un temps molt més propici 

per a provar de fer-ho a consciència.  
          El mossèn  
 

____________________________________________________________ 
 

 

AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: Dies 21, 22, 23 i 24, PER LES 

VOCACIONS SACERDOTALS; dia 25: REPARACIÓ A L’EUCARISTIA; 
dia 26: PER LES VOCACIONS SACERDOTALS, Dia 27: EN ACCIÓ DE 

GRÀCIES A LA TRINITAT.   
 
INFORMACIONS  
 

BATEIGS: El proppassat diumenge, dia 13 de juny,  a l’església parroquial, 
van rebre el sagrament del baptisme els germans BERNAT CAÑETE i 
ROVIRA i MIREIA CAÑETE i ROVIRA, fills de Josep Antoni i Cèlia, i veïns de 

Viladrau; i també la nena MARIONA CANTIZANO i GARCIA, filla de Gabriel i 
de Maria Eugènia, i veïna de Viladrau. 

 
15è ANIVERSARI DEL CASAL “FLOR DEL MONTSENY”: Els anys passen 
de pressa i ja en fa quinze de la inauguració del Casal “Flor del Montseny”. 

El divendres, dia 25 de juny, serà el dia de celebrar-ho. A les 6 de la 
tarda, a l’església parroquial, hi haurà una missa i després la festa 

continuarà en els locals del Casal. Felicitem la junta i tots els socis ja que 
amb la col·laboració i participació de tots es fa possible la vida del Casal. 

Per molts anys! 
 
 

LA VEU DEL SANTS: 
 

 
“La virtut que més necessita un missioner apostòlic és l’amor. Ha 

d’estimar Déu, Jesucrist, Maria Santíssima i el proïsme. Si no té pas 
aquest amor, totes les seves belles qualitats seran inútils: però si té 

un gran amor amb les qualitats naturals ho té tot”.  
(Sant Antoni Maria Claret i Clarà, Sallent, Bages, 1807- Fontfreda, 
Llenguadoc, 1870)  

 

 
 


