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¿QUÈ HEM DE FER? 
L’evangeli de Lluc ens mostra com la crida a la conversió que fa Joan 
Baptista, desvetlla l’expectació pel Messies: «què hem de fer?» La seva 
resposta és ben concreta: «Qui tingui dos vestits, que en doni al qui no en 
té, i qui tingui menjar que el comparteixi també amb els altres». Així de 
clar. La proposta del Baptista apunta a valors humans: recuperar 
l’austeritat, no acaparar sinó compartir, ser honrats, fer el bé, practicar la 
justícia... 

Aquest passat divendres, 10 de desembre, vam commemorar el 73 aniversari de la Declaració dels 
Drets Humans. Drets que en aquest nostre temps queden molt menystinguts. Valdria la pena que 
també avui féssim cas de Joan Baptista. El nostre món necessita moltes dosis d’honestedat 
professional, respecte dels drets humans i solidaritat amb els desafavorits.  
Advent ens convida a l’expectació, és una crida de goig que ens anima a fer gestos de servei, de 
solidaritat i de compromís transformador: alegra't, celebra-ho! El Senyor és a prop, estigueu-ne 
contents!          Amb afecte Mn. Pere-Lluís. 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
Divendres, 17: VETLLA DE PREGÀRIA a l’estil de Taizé a l'església d’El Far, a les 19 h.  
 

HORARI DE MISSES 
dissabte, 18: Maçanet de Cabrenys, a les 19 h 

diumenge 19: Pont de Molins, a les 9,30 h.; Agullana, a les 11 h. Darnius 12,30 h.  
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: fam. Gibert—Colls.  AGULLANA: Ma. Teresa Sellas (2n aniv.); fam. Bosch—Malirach. 
DARNIUS: fam. Vilanova—Llosa. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ D’AQUESTA SETMANA A LA PARRÒQUIA:: 
AGULLANA: 40 €. + 25 €. (L’Estrada) — BIURE: 30 €. — DARNIUS: 75 €.  

MAÇANET de CABRENYS: 45 € + 20 €. — PONT DE MOLINS: 20 €. 
 

 TROBADA DE PARRÒQUIES A PONT DE MOLINS 
Aquest 8 de desembre ens vam reunir una vintena de persones d’arreu. En començar un cant i 
pregària per invocar l’Esperit. Una presentació de les pautes pel treball de que se’ns proposa i 
reunió en grups petits que van permetre un diàleg sobre el que planteja el Sínode. Vam acabar 
la trobada amb la celebració de la missa animada amb el cant i la decisió de cloure la feina 
més endavant amb una altra trobada on hi pugui participar més gent. 
 

 FESTA DE SANT NICOLAU A L’ESTRADA 2021 
El passat dilluns 6 de desembre es va celebrar la festa de Sant Nicolau, copatró de L’Estrada. 
Com cada any es va celebrar, a l’Església de Santa Maria, la missa oficiada per mossèn Pere 
Lluís. 
Aquest any es va poder celebrar tant la caminada popular, com els jocs infantils a la Plaça 
Major i la xocolatada que, degut al fort vent, es va fer a l’interior de l’Església. 

Joan Deu, L’Estrada  
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 L’habitatge, un dret que se’ns vulnera  
Si partim del fet que el dret a l’habitatge és un dret humà reconegut per les legislacions que 
ens afecten directament –tant la Constitució espanyola en el seu article 47 com l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya a l’article 26 que, alhora, estan emparats per instruments del dret 
internacional sobre drets humans– cap habitant de les comarques gironines hauria de tenir 
problemes d’accés a un habitatge digne. La realitat, tanmateix, és completament oposada. 
Per apropar-nos-hi i comprovar-ho ens podem fixar en algunes dades rellevants. L’any passat, 
a Catalunya, es van dur a terme 15 desnonaments diaris de mitjana. Alhora, un 40% de les llars 
catalanes ha de fer un sobreesforç per pagar el lloguer. Ara bé, si parlem d’un habitatge digne 
no ens estem referint només a un sostre, estem parlant també de disposar d’aigua potable i 
d’electricitat; els subministraments bàsics que calen per viure-hi. Només a la ciutat de Girona, 
durant el primer semestre d’enguany, es van haver d’emetre 708 informes de vulnerabilitat 
energètica. Tanmateix, encara podem trobar persones que ja no disposen de cap mena 
d’habitatge, actualment a Girona n’hi ha entre cent-cinquanta i dues-centes vivint al carrer. 
Les administracions públiques estan obligades per les lleis i els tractats internacionals 
ratificats per l’Estat a posar a disposició de la ciutadania els mitjans per garantir-los els seus 
drets. Tanmateix, o bé queden desbordades o bé aquest objectiu no entra en les seves 
prioritats. L’expropiació d’habitatges buits a grans tenidors sol topar amb les argúcies legals 
d’aquells qui consideren els immobles com a objectes per especular econòmicament en 
comptes d’una necessitat bàsica per a una vida digna. Són els mateixos que recorren les lleis 
que regulen el preu dels lloguers i les que pretenen cercar solucions a la vulnerabilitat 
energètica. Alhora, hi ha també dades que ens mostren aquesta manca de voluntat política. 
Mentre la mitjana europea és d’un 15% d’habitatge social la realitat catalana ens parla de 
només un 1,5%. La llei obliga a que hi hagi un centre d’acollida per a persones sense llar a 
cada municipi amb més de 20.000 habitants, però a les comarques gironines tenim vuit 
poblacions que superen aquesta xifra i només un centre a la ciutat de Girona al que n’arriben 
de tota la demarcació. 

Article del Diari de Girona 9/12/2021 per Carles Serra, membre de la Coordinadora d’ONG’S de Girona. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

El Senyor és a prop. 

Que bonic que és viure, Senyor, 
quan sabem que tu ets a prop. 

Tenim problemes i malalties com tothom, 
però podem viure contents en la teva presència, 
sabent que res no ens apartarà del teu amor. 

Vivim entre enganys i abusos com tothom, 
però podem tractar tothom amb amabilitat 
perquè sentim que així és com ens tractes tu a nosaltres. 

Vivim enmig d'incerteses i amenaces, com tothom,  
perquè la vida és insegura,  
però no ens inquietem per res 
perquè hem posat en tu la confiança. 

Quan ens assalten els temors i els dubtes 
acudim a tu en la pregària, 
perquè tu ens escoltes i tens cura de nosaltres, 
i sabem que mai no ens deixaràs sols 
després d'haver donat la vida per nosaltres a la creu. 

Jordi VILA i BORRÀS, “la missa de cada dia”, desembre 2018 


