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DISCUSSIÓ A LA FUSTERIA 

Diuen que una nit, fa molt de temps, les eines 

d’una fusteria, acabada la feina, van tenir una 

reunió per veure quina era la més important 

de totes i, per tant, quina havia de exercir la 

presidència de la caixa d’eines. --- Totes 

xerraven sense escoltar-se, fins que el martell, 

molt decidit, donant dos forts cops a la taula 

va manar fer silenci. Prenent la paraula, digué que, indiscutiblement, ell era el millor candidat, 

perquè sempre es mostrava ferm i contundent en tot el que feia. --- Poc a poc, i superada la 

por inicial pels cops del martell, les restants eines començaren a protestar. – “No!, no! -

digueren-, tu no pots presidir: ets massa sorollós i et passes el dia picant. --- El martell ho 

reconegué i es retirà, no sense dir abans: “doncs demano que tampoc ho sigui l’indecís 

tornavís, què es passa el dia donant voltes i voltes a les coses”. -- El tornavís, capcot, retirà la 

seva candidatura i se n’anà a un racó. --- Llavors intervingué el paper de vidre: “Crec que jo 

mereixo la presidència -va dir-, perquè ser acabar molt bé les coses; tot ho deixo net i polit” -

- “No!, no!, -clamaren les altres eines-: “ets massa aspre en el tracte i sempre crees friccions”. 

--- El paper de vidre es retirà tot trist, però afegí que tampoc ho havia de ser el metre, perquè 

era massa primmirat i tot ho volia ben exacte. --- Però si, precisament per això, crec que jo 

soc el més indicat!, exclamà el metre. Cal algú que posi ordre i precisió. --- Les altres eines 

dubtaren. Algunes consideraren que el metre tenia raó, però altres pensaven que era massa 

poc flexible per a ser el president. --- I començaren de nou les discussions: que si els claus es 

passaven el dia punxant, que si la banqueta era massa gandula, que si el xerrac era massa 

tallant... --- En aquestes, inesperadament, s’obrí la porta i entrà el fuster. Es posà el davantal, 

s’assegué a la banqueta i emprant el martell, el paper de vidre, el tornavís, el metre i totes les 

altres eines, es posar a treballar fins acabar un moble preciós.  

Quan hagué marxat, el llapis -que encara no havia intervingut- digué: “Ha quedat clar que tots 

tenim defectes, però el fuster es fixa només amb les nostres 

qualitats. Així que proposo que no ens centrem tant en els 

nostres punts febles i ens concentrem en la utilitat dels 

nostres punts forts”. Llavors tots comprengueren que la 

discussió anterior havia estat inútil: que el martell era fort, el 

tornavís unia, el paper de vidre llimava les asprors, el xerrac 

tallava les discussions inútils i el metre donava exactitud i 

precisió. Tots valoraren les seves qualitats i se sentiren orgullosos de treballar junts.  
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BATEIG Aroa Medina Paulus (Vilamalla, 29 maig).  

EXÈQUIES † Andreu Comalada Vila -80- Navata, 16 juny 
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INTENCIONS MISSES 
 

BORRASSÀ: 04 Joaquim Fort / Adrià Velsch Fort. 11 Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà Torrent. 18 
Joaquim Fort / Adrià Velsch Fort. 25 Gabriel Arbat i Quer / Trini Costejà Torrent. FORTIÀ: 25 Mn. 
Josep Pujol i Esteve. / LLADÓ: 04 Jaume Caixàs Montcanut / 11 Margarita Sitjà Cargol / Joan Llorens 
i Conxita Puig. -- ORDIS: 04 Fam. Vilà-Costa. 11 Jaume Colomer i família. / 18 Josep Torrentà i Anna 
Ayats. / 25 Joaquim Costa / Anna Subirós / Jaume Torrentà. -- PONTÓS: 06 Mn. Josep Pujol i Esteve. 
-- VILAMALLA: 10 Rosario Capel Fernández. 17 Joan Sanz. 24 Fam. Padrós-Fulladosa.   
............................................................................................................................................................... 

HORARIS CELEBRACIONS DIUMENGES I FESTES  

Si més avall no s’indica el contrari: Vilatenim: diumenges 10.00h CP (Elisa Tomás, RSJG) -- 
Vila-sacra: diumenges 11.30h CP (Elisa Tomás, RSJG) – Fortià: diumenges 11.00h CP (Mn. Jordi 
Coll, diaca) – Riumors: dissabte 17.00 CP (Mn. Jordi Coll, diaca).  

Dissabte 03: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00 

Diumenge 04: Pontós 09.15 missa (Mn. Jordi) / Ordis10.00 missa (Mn. Manel) / VILA-

SACRA 11.30 missa (Mn. Manel) / Lladó 12.00 CP (Teresa Martí) / Borrassà 12.00 CP 
(Josep Vilà).    

Dissabte 10: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00       

Diumenge 11: Ordis 09.15 missa (Mn. Jordi) / Lladó 10.30 -Mª Déu Carme- missa (Mn. 

Manel) / Borrassà 12.00 missa (Mn. Manel).  

Dissabte 17: Vilamalla 18.30 / VILAJOAN 19.45 missa -santa Maria Magdalena-. 

Diumenge 18: Borrassà 09.15 missa (Mn. Jordi) / VILATENIM 10.00 missa (Mn. Manel) / 

Ordis 10.30 CP (Pere Vila) / Navata 12.00 -Mª Déu Carme- missa (Mn. Manel) / Lladó 12.00 

CP (Josep Vilà). 

Dissabte 24: Vilamalla 18.30 / Navata 20.00  

Diumenge 25: Lladó 09.15 missa (Mn. Jordi) / Santa Anna (Pontós) 10.30 missa (Mn. 

Manel) / FORTIÀ 12.00 missa -Sant Cels- (Mn. Manel) / Borrassà 12.00 CP (Pere Vila) / 

Ordis 12.00 CP (Teresa Martí).  ------------------------------------------------------------------------------ 

Monestir de santa Clara. – Després de la marxa de les germanes, la fundació Acollida i 
Esperança, que es va càrrec de la finca, hi ha vingut desenvolupant una tasca molt meritòria 
en favor de persones en risc d’exclusió social. Finalment, però, dona pas a la Fundació Mercè 
Fontanilles, que hi preveu construir una llar residència per a gent gran. Es preveu també la 
construcció d’una nova capella, mentre que l’actual queda desafectada. Des d’aquí agraïm 
el gran treball de la fundació Acollida i Esperança i desitgem molta sort a la nova fundació. 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

A Navata, el passat 29 de maig, han rebut el sagrament de la CONFIRMACIÓ: Cristina 

Alemany Gañil / Laia Font López / Isaac Mayolas Terradas --- ENHORABONA!   

................................................................................................................................................ 

PER PENSAR. – Alegrem-nos amb els esplèndids heroismes dels grans enamorats de Déu i 

fem humilment allà que puguem. També nosaltres tenim el nostre lloc – E. Underhil 1875-1941 

*    *    *    *    *   Aquest suplement també el trobareu a www.bisbatgirona.cat   *    *    *    *    * 
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