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DE TOT ARREU PODEM APRENDRE (i 2) 

 

Continuem amb el comentari del que el Consell d’Empresaris de 

Viladrau (C.E.V.) diuen en la revista “EL POBLE”, editada per 
l’Ajuntament de Viladrau.  Recordeu que estem veient que moltes de 

les coses que diuen els empresaris sobre el futur de les seves 

empreses són vàlides, salvant el que s’hagi de salvar, per a les 

nostres parròquies.   

 
Els empresaris posen sobre la taula una idea que també apareix molt 

sovint en els àmbits eclesials: “No podem esperar asseguts que ens 

arribi el públic, l’hem d’anar a buscar amb propostes interessants, 

venent correctament la marca Viladrau, i donant una resposta de 
qualitat a la demanda”.  

 

Els empresaris constaten el mateix que han constatat les parròquies: 

en època de bonança –i en el cas empresarial de “bonança 
econòmica”- no cal anar a buscar els “clients”, ja vénen sols. Però, 

això, ara com ara, s’ha acabat. Fins ara –i això ja ho vam dir un dia- 

en les nostres parròquies hem anat “vivint de renda”: la gent anava a 

missa els diumenges i festes de precepte, les parròquies tenien 

catequistes, lectors, cantors suficients; la mainada i la jovenalla 
anaven a catequesi i el nombre de primeres comunions, 

confirmacions, batejos i casaments era elevat; tot i que també hi 

havia mancances, semblava que la cosa tirava bé… Però ara ens 

adonem que les nostres parròquies, en general,  s’han pràcticament 
buidat i, si només ens fixem en el nombre, és evident que la crisi és 

seriosa de veritat. Davant d’això, el que no podem fer, i amb això 

tenen tota la raó els empresaris,  és “esperar asseguts” que torni a 

venir la gent. Com diuen els empresaris, la gent “l’hem d’anar a 
buscar”, allà on siguin.  Però, hi hem d’anar, preparats per oferir-los, 

com diuen els empresaris, “propostes interessants” i “donant una 

resposta de qualitat” a la possible demanda. Tot això val per una 

parròquia. A nivell empresarial, “anar a buscar la gent” potser és 
relativament fàcil de fer; a nivell parroquial és més complicat, però 

això no vol dir que no s’hagi de fer o no es pugui provar de fer. Cal 

que tots els batejats siguem missioners, missioners a casa, a dins la 

família i al carrer. Ens cal sortir de les quatre parets de l’església, de 

les parròquies, i tornar anunciar el missatge de Jesucrist.  
 

L’article del Consell d’Empresaris de Viladrau aterra demanant l’esforç 

de “tots plegats”. Recollim tres crides urgents, que també valen per a 

les nostres parròquies:  “Som tots i cadascú de nosaltres que ens 



hem d’implicar  per tal de millorar el nostre present i el nostre futur”. 

I això que diuen els empresaris, també ho hem de repetir les 

parròquies: entre tots, tots, ho hem de fet tot si volem no sols 

millorar el present i el futur sinó simplement tenir present i futur. I 
els cristians, els batejats, no tenim excusa: el baptisme ens obliga a 

tots a empènyer la barca, símbol de l’Església.     

 

Una segona crida és que “Plegats haurem de generar idees i posar en 
marxa iniciatives amb un objectiu que està per damunt d’interessos 

particulars”.  Crida a la creativitat i a l’eficàcia, dues qualitats que fan 

molta falta en les nostres parròquies.  

 
I la tercera crida és que “Hem de deixar de banda les queixes i actuar 

amb el convenciment que tenim un potencial únic”.  Pel que fa a les 

parròquies, això equival a dir que hem de deixar de banda queixar-

nos de l’ambient d’avui dia, de la TV, etc. i posar més confiança en el 
“potencial únic” que posseïm, que no és altre que Jesús mateix i el 

seu evangeli.  

 

I acabem amb el títol de l’article dels empresaris: “Tots plegats 

davant un repte de futur”. Si, junts, podem fer alguna cosa.  
 

        El mossèn 

_______________________________________________________ 
 

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES:  Dijous, dia 27: En acció de gràcies a la 
Immaculada Concepció; dissabte, dia 29: per Santi Armengou i Arxé, 

difunt; diumenge, dia 30: Pels malalts del poble de Viladrau.  

 
INFORMACIONS 

 

COL·LECTA COL·LABORACIÓ A L’ESGLÉSIA UNIVERSAL (Missions 

d’Àfrica i Amèrica del Sud): En les dues misses d’aquest cap de setmana 
passat es van recollir 128,29 euros, que ja han estat lliurats al seu 

destinatari.   

 
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: 30,00; 20,00; 20,00; 40,00 

euros. Moltes gràcies.   


