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COMENÇA UN NOU ANY: QUÈ N’ESPEREM? 

A l’inici de l’any, qui més qui menys, pensa o expressa una colla de 

desitjos de cara al nou any. En un magazine de la primera quinzena 

del mes de desembre passat, un conegut periodista es feia a si 

mateix la pregunta següent: Què desitjaria que passés en el món en 

el pròxim any? Val la pena reproduir, traduïda en català, la totalitat 

de la resposta:  

«Desitjo que millori en el món quelcom tan difícil de mesurar com la 

consciència. I, què entenc per consciència? Això que ens fa mal quan 

veiem un nen morir-se de fam; això que, en el cas pitjor, ens fa 

canviar de canal quan veiem un nen famèlic menjat per les mosques 

en algun lloc de l’Àfrica. De res no serveix la globalització si solament 

serveix per als negocis. De res no valen els governs més rics i 

poderosos de la història si no resolen les situacions d’angoixa.  De res 

no valen els acords internacionals, els progressos tecnològics, els 

avenços científics, mentre els milions de nens del tercer món que es 

moren de gana siguin només una estadística que un cop l’any 

confegeix una ong i els poderosos llegeixen amb fredor absoluta. Per 

això desitjo i demano el retorn, la millora i el triomf de la consciència. 

Que algú la posi en un programa electoral.» 

Aquests bons desitjos de cara al nou any no estan gens malament. 

Potser seria interessant que també nosaltres agaféssim paper i 

bolígraf -o  l’ordinador!- i intentéssim escriure els nostres bons 

desitjos, per al món, de cara a aquest any que comença. Normalment 

solem pensar només en nosaltres mateixos, en la nostra família o en 

el nostre poble, que ja està bé, però és insuficient. La pregunta que 

es fa aquest periodista té la virtut de ser una pregunta d’horitzons 

amplis: es tracta de desitjar quelcom que sigui un bé per al món 

sencer. I el món és molt gran i en el món hi ha moltes necessitats. En 

la seva resposta, aquest periodista, es fa ressò d’un problema molt 

greu, la fam, i apel·la a la consciència de tothom per a trobar-hi una 

sortida.  És una resposta que està molt en l’òrbita del missatge 

evangèlic. I això és el que justifica que opinions com aquestes, com 

la d’aquest periodista, valgui la pena amplificar-les al màxim, encara 



que sigui per mitjà d’una publicació tan modesta com és el full 

parroquial d’una parròquia.               

Potser podríem completar-ho amb aquella frase coneguda de François 

Rabelais, escriptor, metge i humanista francès que en el ja llunyà  s. 

XVI, digué: «Ciència sense consciència no és altra cosa que la ruïna 

de l’ànima», la ruïna de l’home. El món, les persones, els governs, les 

institucions, la ciència, la tecnologia, les professions, etc. si no 

compten amb la consciència no porten enlloc.   

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 6: pel poble de Viladrau; dijous, dia 9: per 

la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 11: per Salvador Codina i 

Pujol, difunt; diumenge, dia 12: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS 

DEFUNCIÓ: el proppassat dissabte, dia 28 de desembre, a l’església parroquial, es va 

celebrar la missa exequial per Justa Alarcón Campos, de 90 anys d’edat, viuda de 

Salvador Codina i Pujol; natural de Bienservida (Albacete) i veïna de Viladrau. Reposi 

en pau.  

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS: demà, dia 6, al vespre, s’acabarà la 

campanya de recollida d’aliments que hem organitzat durant aquestes festes de Nadal. 

Una bona part dels aliments recollits es destinaran, per indicació dels  serveis socials 

de l’Ajuntament, a algunes famílies del poble que ho necessiten. La resta serà per a 

Càritas Diocesana de Vic. A hores d’ara ja s’ha recollit una bona quantitat d’aliments. 

Per tant, a tots els qui heu col·laborat, moltes gràcies.   

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL DIA 28 DESEMBRE: Es van recollir 120,98 euros, 

que es repartiran a parts iguals de la manera que fem habitualment.   

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: després d’uns dies dedicats a l’assaig de 

cants, reprenem les sessions de formació. La propera serà el dissabte, dia 18 de 

gener, a les 19,15h, a la rectoria. Tothom hi és convidat.   

GASOIL: Dies abans de Nadal vam omplir el tanc de gasoil de l’església. Vam pagar 

1.991,76 euros. 

AGRAÏMENT: Almenys un cop l’any hem d’agrair el treball desinteressat de les dues 

Carmes i la Mercedes que ens netegen i ornamenten l’església. Al llarg de l’any, no 

solament estalvien molts diners a la parròquia sinó que fan aquest servei de gust i el 

fan molt bé. I, quan cal, elles mateixes demanen l’ajuda a la Maria perquè els doni un 

cop de mà en l’apartat de l’ornamentació, com és ara a l’hora de fer el pessebre. En 

nom, doncs, de tots els parroquians moltes i moltes gràcies.        


