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   DE TOT ARREU PODEM APRENDRE (1) 

 

En la revista “EL POBLE” que edita l’Ajuntament de Viladrau, a les p. 

9-10 hi ha un article que parla de la creació del “Consell d’Empresaris 
de Viladrau” (C.E.V.). És un escrit en el qual es fan tota una colla de 

consideracions del món empresarial que són perfectament vàlides per 

a ser aplicades en el “món parroquial”, és a dir, en qualsevol 

parròquia del bisbat de Vic i, per tant, també en la nostra. 

Certament, una parròquia és molt diferent d’una empresa, però de 
tot arreu podem aprendre, i, en aquest cas, podem aprendre, i molt, 

del que diu el Consell d’Empresaris de Viladrau.  

 

Aquest Consell d’Empresaris de Viladrau, neix, es diu en l’article, 
d’una constatació: “La crisi (econòmica) afecta a tots i entre tots hem 

de lluitar per tirar endavant el poble”.  Això mateix es podria dir de 

les nostres parròquies i es podria formular així: “La crisi, en aquest 

cas, la crisi religiosa (que té múltiples cares i registres), afecta a tots 
i entre tots hem de lluitar per tirar endavant les parròquies”. Que les 

nostres parròquies estan en crisi, és una evidència inqüestionable 

(davallada significativa del nombre de participants a la missa 

dominical; fort augment de la mitjana d’edat dels practicants 
habituals; absència de nens i joves a la missa dominical; manca de 

catequistes i de catequitzands; davallada de la pràctica sagramental, 

etc…).  Però el que cal és veure si som capaços de buscar remeis per 

vèncer aquesta crisi. És obvi que la fe ens demana plantar cara, amb 

fermesa, constància  i paciència, a la crisi religiosa.   
 

Després d’indicar una colla d’objectius que caldria assolir, el Consell 

d’Empresaris de Viladrau, fa una observació molt important: “És 

decisiu que prenguem consciència que totes les empreses estem 
interconnectades; el que fa malament la seva feina oferint un servei 

de baixa qualitat  està perjudicant la resta. I, a l’inversa: treballant 

amb professionalitat ens guanyem el visitant que, sens dubte, voldrà 

tornar a Viladrau i, per tant, ens en beneficiarem tots”. En aquest 
paràgraf hi ha unes quantes idees molt valuoses: la idea de la 

“interconnexió”; la idea de la feina mal feta i ben feta; la idea de les 

conseqüències de treballar malament o bé. Les parròquies també 

estem d’alguna manera interconectades: de vegades anem a missa, a 

un funeral, a un bateig, a una altra parròquia d’un altre poble… i, 
quan hi anem, veiem “com treballen” en aquella parròquia: què fan 

bé i què no fan bé i, poc o molt, ho comparem amb el que veiem 

habitualment que es fa en la nostra parròquia. Doncs bé, 

l’advertència que fan els empresaris, “el que fa malament la seva 
feina està perjudicant la resta”, es pot aplicar perfectament a les 



parròquies: si a la parròquia fem malament la “feina” que ens toca 

fer, estem perjudicant la resta de parròquies. En canvi, si fem les 

coses “amb professionalitat”, si fem les coses ben fetes, ens podem 

guanyar el “visitant”, és  dir, ens podem guanyar aquelles persones 
que no són practicants habituals, però que un dia treuren el cap a la 

parròquia amb motiu d’un funeral, d’un bateig, del dia de Nadal… i 

com que s’hi han trobat mínimament bé, potser un altre dia tornaran 

a venir.  I, sobretot, -com subratllen els empresaris- fent les coses 
ben fetes, les conseqüències tenen un ressò molt ampli: “ens en 

beneficiarem tots”; ens en beneficiarem, doncs, totes les parròquies.  

 

En l’article del Consell d’Empresaris de Viladrau hi ha encara més 
coses interessants a comentar. Avui, ho deixem aquí. Hi tornarem la 

setmana vinent.  

 

El mossèn 

 

 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES:  Dijous, dia 20: En acció de gràcies a sant 

Jacint; dissabte, dia 22: per Josep Font i Raimunda Autonell, difunts; 
diumenge, dia 23: En acció de gràcies a la Verge de Núria.  

 

INFORMACIONS 
 

COL·LABORACIÓ A L’ESGLÉSIA UNIVERSAL (Missions d’Àfrica, 

OCSHA i Terra Santa): L’import que es reculli en la col·lecta que farem en 
les misses d’aquest tercer diumenge de gener aniran destinades a l’Església 

universal, sobretrot a les Missions d’Àfrica, a les missions d’Amèrica del Sud 

i a Terra Santa.   

 
SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS: DEL 18 

AL 25 DE GENER DEL 2011: Com cada any, durant els dies esmentats,  

estem convidats a pregar per la unitat dels cristians. En la missa de dijous i 
de diumenge vinent  hi pregarem especialment. 

 

DONATIUS PER A LES VITRINES: els podeu dipositar a la caixeta que hi 
ha a l’església, entrant a mà dreta, i en la qual hi ha un rètol que indica 

“donatius per a les vitrines” o bé directament al compte corrent de la 

parròquia de Viladrau “La Caixa” núm. c/c. 2100 3731 35  

2200009611, fent constar que el donatiu és per a les vitrines.  Els 

donatius desgraven el 25% de l’impost sobre la Renda de les 

Persones Físiques. Si voleu el rebut que acrediti el vostre donatiu, 

demaneu-lo al mossèn.  
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00; 10,00; 10,00;  

30,00 euros. Moltes gràcies.   

 


