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I economia

Avui voldríem parlar d'aquest tema. Es una qüestió una mica delicada,
però que haurlem de tenir ben clara, sobretot els catòllcs
practicants.
Ens ha decidit a parlar-ne el fet de constatar sovint, per mlt¡á dels estais
de comptes de la parroquia, I per altres fonts d'informació, la poca actualltzació deis pressupostos parroquiais, comparate amb quaissevoi altres de
qualsevoi tìpus. I també les dificultáis
que hi ha per atendre les necessitats
més peremptòries.
Fem una mica

d'història:

Molts recordem encara com funcionaven les economies parroquiais no fa
pas massa anys: els principals ingressos provenien de les recaptes que es
realitzaven durant la missa, passant la bacina per davant de cada un dels
assistents, amb diverses motivacions (les ánimas, la cadira, la fulla, el «fíoser", etc.), i de les quotes pels diversos serveis que el mossèn 'feia ais
parroquians, sobretot en l'administració
deis sagraments (bateigs, casamente,
enterraments...}. Apart d'això, sovint hi havia donatius més o menys importants per coses concretes (altars, Imatges, oli de la llàntla, vi de dir missa),
fets per persones devotes —no analitzem ara les motivacions que els empenyien— que contribuien al manteniment del cuite i a una economía més o
menys folgada. Tot això ho administrava el mossèn (en algunes
parròquies
la ¡unta d'obres) com millor li semblava.
Després, sortosament, van venir moites Innovacions en aquest aspecte:
es va donar més llibertat als fidels per contribuir voluntàriament,
suprimint
la pressió que representava el passar la bacina, éliminant les tarifes fixes
dels serveis parroquiais. 1 no veillant pas gaire els possibles donatius que
es podien aconseguir de persones devotes i concretes.
Si, certament aqüestes modificacions
van donar molta més
autenticitat
i serietat als actes religiosos, I van esborrar la imaige de «négociant» que
en algunes ocasions havia tingut el capellà.

de

primavera

La preparació de les Pestes de Primavera va endavant. Encara no podem
donar el programa complet ni definitiu,
però ja és possible avançar algunes
coses.
En principi es preveu que comencin
el dia de Sant JordI amb una taula rodona de presentació del Congrès de
Cultura Catalana, motiu central de Ies
festes d'enguany. La clausura està prevista per la tarda del segon diumenge
de maig —dia 9— amb una bailada de
sardanes i altres danses populars catalanes i una xocolatada per als més
petits. Entre aquests dos actes es
desenvoluparà el programa que comptarà aproximadament amb:
— Una taula rodona (un economista,
un sociòleg, un advocat i un urbanista) sobre la problemàtica
del pía d'autopístes i l'ordenació
territorial.
— Una conferència sobre un tema
d'actúa litat.
— Projecció de diapositives sobre
una expedició a TAnnapurna, comentada pels seus principals protagonistes: Jordi Pons i Josep
Manuel Anglada.
— Presentació, peí grup A-71 de
Terrassa, de l'obra teatral LA
LLIÇÔ.
— Un concert de música barroca.

Però —/ aquí rau el problema—, els «catòHcS'> ens vàrem agafar tan a
pit això que les coses de l'anima no es podien pagar amb diners, que hem
anat oblidant les despeses économiques que sempre comporta el manteniment d'aquests serveis i els llocs de culte, i que les persones a ells dedicados
tambe han de viure (i la vida està molt caral). Sembla que, en general ens
hem desentes gairebé del tot d'aquest aspecte religiós, 1 la nostra contribucio econòmica és limita, molt sovint, al duret que diposltem a la panera
en entrar a missa
Es podrá argumentar que s'ha inslstit poc últimament, per part dels mossene en crear consciència d'aquesta obligació moral. Potser si. Però també
sembla evident que, per poc que reflexionessim
sobre això, no hauria de ser
precisa aquesta Inslstència, per adonar-nos de la responsabllitat
que en
temm tots en general i cadascú en particular.
Trobem molt natural que no tlngui un preu estipuiat ¡'administrado
del
sagrament del matrimoni o del baptisme, per posar un exemple, però també
es logic que. qui rep aquest servei, aporti voluntàriament
una quantitat que
Den segur, sera una petita part de l'import d'aquella festa
familiar.
Es natural que siguem els catòllcs practicants, els qui d'alguna manera
ens 'aprofitem» del catollcisme. els que el mantinguem econòmicament, desiinant una part del nostre pressupost familiar a una cosa que ens afecta
molt directament.
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— Un recital de cançô catalana per
part d'un destacat cantant.
— Una gimkhana automovilística.
— I per als petits, a més de la xocolatada ja dita, hi haurà una representado teatral o de títelles
i un concurs de pintura rápida.
També faran, a les classes de català que tenen a l'escola, unes
redaccions, les millors de les
quals —triades per ells mateíxos— serán publicades a RONSANA.
Es prepara també una exposició sobre el passai, el present i el futur del
nostre poblé, i com l'any passat celebrarem la festa de les Metres amb parades de Ilibres a tots eis actes.
Només ens resta reiterar la petició
que fèiem el mes passat. Convidem totes les entitats del poblé —amb l'ajuntament al davant— a manifestar la seva adhesió al Congrès de Cultura Catalana i a participar, al costat de totes
les institucions catalanes, en la seva
realització.
LA COMISSIÖ
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