
 

 

 
No feia molt de temps que havia començat el confinament del 
març que es va posar de moda el parlar de la nova normalitat. 
Segurament que darrera aquestes paraules s’hi esperava més 
conscientment o menys tornar a la normalitat d’abans, fent el 
mateix que es feia. Aquests dies es veu quines són les 
conseqüències. A part de les mesures higièniques què hauria 
de tenir present la NOVA NORMALITAT? Hi ha una colla de 
valors ben humans i ben evangèlics a tenir presents que en 
Ramon Ma Nogués ens ajuda a prendre’n consciència en 
aquest tros del seu article: 

Fa temps que tothom parla de la 
nova normalitat. A banda de garantir 
un nou enfocament dels serveis 
sanitaris que ajudi a prevenir nous 
episodis pandèmics, molts només 
pensen a retrobar el vell model de 
consum. Es reclama un bon 
funcionament de la sanitat 
hospitalària perquè volem assegurar 
la pròpia integritat, però no es 
preveu una modificació global del 
model de presència humana en la 
biosfera. I això no és la solució. El 
nou plantejament de la salut hauria 
de ser global i incloure la reflexió 

ecològica. L'espècie humana té la memòria curta i la decisió 
feble. La nova normalitat hauria d'apuntar cap a un nou model 
de vida al planeta que tingués en compte: Justícia per a 
tothom, salut integral, consciencia ecològica, reconciliar-se 
amb la naturalesa i una vida moderada com a depredadors 
responsables i virtuosos (El Pregó, Ramon Ma Nogués). 
 
 
 
DIUMENGE, dia 11:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Maria 

Pradell i Josep Ma Martí; família Minoves 
Vilaregut; per les ànimes del purgatori) 

Dissabte,     dia 17:  A les 20,00: Missa (dif.  Núria Colomer i Lloses; 
flia. Minoves Vilaregut; ànimes del purgatori)                

DIUMENGE,dia 18:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Dolors 
Sanglas i Sánchez, cap d’any; esp. Francesc 
Clarà i Pilar Mauri; flia. Rovira Quintana; flia. 
Cuesta Corell; flia. Miró Deordal)   
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CONSELL PARROQUIAL: En la reunió que es va fer 
dimarts, dia 13, s’acordà reemprendre la majoria d’activitats, 
sempre guardant les mesures establertes, i algunes d’elles no 
presencials, sinó on-line. S’acordà també posar en marxa una 
comissió d’experts sobre la pandèmia, de cinc persones, que 
vetllessin constantment sobre les mesures a prendre en les 
activitats de la parròquia. 

CASALOT: Ja fa quinze dies que el Casalot va obrir portes i va 
començar les activitats per infants i joves de 4 a 16 anys. 
L’horari és de 2 quarts de 5 a les 7. Per suposat que tot es fa 
guardant les mesures establertes amb activitats per grups ben 
separats. Convidem els pares a portar-hi els seus fills. 

CATEQUISTES: Es reuniran dimarts, dia 20, per preparar 
l’inici de la catequesi dels infants i pares de Primera Comunió. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 19, a 
les 7, hi ha reunió de la Comissió Executiva de Catalunya dels 
representants dels diferents projectes de la qual la nostra 
delegació en forma part. 

Dimecres, dia 21, a les 8, hi haurà trobada de tothom que 
forma part de la delegació d’Osona per veure què podem fer 
durant aquest nou curs. Totes dues reunions són on-line, per 
vídeo conferència. 

CONFIRMACIÓ: Ja s’han començat les inscripcions per tots 
aquells nois i noies que fan 3r d’ESO i que es vulguin confirmar. 
Han d’haver nascut el 2006 o abans. 

DONATIUS: Se n’ha rebut un 10 i dos de 50 € per Càritas, un 
de 10, un de 50, un de 75, un de 235 i un de 300 € per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 

 

 

 

 

la campana avisa 


