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Avui la redacció ha valorat publicar la carta d’un
jove de la nostra ciutat, Xavi Argemí Ballbé, que
fa temps lluita de manera positiva amb les dificultats de mobilitat que li comporta la distròfia
muscular que pateix. Té 23 anys, està estudiant
a la Universitat Oberta de Catalunya per assolir
un Grau en Multimèdia. És apassionat del món
digital, el disseny gràfic i la programació. Sent i
estima la terra i el seu equip és el Barça. Però el
Xavi també és una persona de profunda i madura fe en Jesús i en el missatge d’amor i esperança que representa la creu i la Pasqua. Ell i la
seva família donen testimoni de com gestionar
les adversitats que la vida comporta de manera
senzilla i planera.
Aquesta carta va ser publicada ben recentment
en diaris com La Vanguardia, El Periódico, el diari Ara i Diari Sabadell; per tant alguns potser ja
haureu tingut oportunitat de llegir-la, però pels
que no ha estat així avui en teniu ocasió.
Copsarem darrera cada paraula fermesa i sensibilitat, serenor i saviesa. Sovint opinem de
realitats que no són ben bé com pensem; de
realitats que no coneixem. El Xavi ens parla de l’eutanàsia i sobretot de la importància
de l’acompanyament des de la malaltia lluitant
cada dia per la vida amb respecte i amb il·lusió.
No podem deixar d’agrair aquesta carta que
serà de gran ajuda i suport per a moltes famílies i per a moltes persones. Xavi, no cal dir que
comptes amb la nostra pregària fidel i constant.
El Barça és un gran equip, però tu ets un campió.
Des de la nostra comunitat t’oferim el nostre
acompanyament callat i sincer.
Elvira Recasens

Carta d’un malalt crònic:
“No va d’eutanàsia, sinó d’acompanyament”
Estar en contra de l’eutanàsia no és ser de dretes, ni estar-hi a favor ser d’esquerres. Tampoc
fa més d’independentista voler una llei que la
permeti, ni fa de més espanyolista oposar-s’hi.
Aquest tipus de visions simplistes que s’estan
manifestant a l’opinió pública aquestes últimes
setmanes farien riure si no fos perquè poden
tenir conseqüències sinistres sobre nosaltres, els malalts pels quals no hi ha esperança
de curació.

Jo sóc un d’aquests malalts. Tinc distròfia
muscular. Puc moure el ratolí de l’ordinador i
teclejar sobre el mòbil. I res més. Gràcies a la
UOC estic podent seguir uns estudis universitaris a distància. Sé que la malaltia que tinc és
crònica, progressiva i incurable. Vaig perdent
força muscular dia rere dia. L’eutanàsia és un
tractament perquè em mori. I jo, de la medicina
n’espero una altra cosa: un tractament perquè
m’estic morint. És a dir que és molt millor invertir en acompanyament en aquests moments, en
lloc de posar-nos una pressió que ens ofega,
que és com se’ns presenta l’eutanàsia.

Les cures pal·liatives donen una resposta molt
millor en tots els sentits, tant per a mi com per
als que m’estan acompanyant. Planteja millor què esperem: que puguem sentir-nos ben
acompanyats, sense dolor, al ritme que la natura va marcant, gaudint de la vida que encara
tenim. Tinc la sort de poder gaudir de l’atenció
de les cures pal·liatives, davant de les quals
l’eutanàsia es presenta com una alternativa molt
trista, com un paternalisme que ens ofega. Tot
això no té res a veure amb esquerres o dretes,
o Catalunya o Espanya. Té a veure amb la vida.
Xavi Argemí

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE IV DE PASQUA. Missa de vigília,
dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a
2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la
Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS
(0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 de 6 de
la tarda, pregària familiar amb els més petits.

CURS BÍBLIC. Dijous dia 16 de maig, a les 9 del
vespre, curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu.
Tema: La formació dels Evangelis.
PREGÀRIA 0-7. El proper dissabte 18 de maig
ens trobarem a 2/4 de 6 de la tarda a la Capella
de la Mare de Déu de Riu-sec per celebrar amb
els més menuts de la parròquia l’última pregària d’aquest curs. Explicarem el conte Els dos
ocells que ens ajudarà a considerar altres punts
de vista i a reconèixer els nostres errors.
Us animem a venir-hi amb els nens i nenes de la
vostra família i entorn proper!!
APLEC DE SANT PAU DE RIU-SEC. Tindrà
lloc diumenge 19 de maig a l’ermita de Sant Pau
de Riu-sec. Començarà a les 10 del matí amb la
celebració de la missa, presidida pel Bisbe Auxiliar Salvador Cristau. Seguidament, visita guiada
a l’església. Sardanes i altres activitats.
MES DE MARIA. Durant el mes de maig, tots
els dies feiners, desprès del res del sant rosari, es practicarà aquesta tradicional devoció,
i s’acompanyarà la missa amb cants marians.
Es convida a tothom a participar en aquest petit
obsequi a la nostra patrona, la Mare de Déu.
Jo. 10,27-30

Les meves ovelles reconeixen la meva veu.
També jo les reconec a elles
i em segueixen.
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