
Bona nit a tots i a cada ú de vosaltres, 
 
Estic mollt content els resultats de la Marató de TV3 ens 
donen un cop mes la raó de que som un poble molt solidari. 
Tot i que en els moments que ens toca viure la solidaritat 
entre nosaltres creix. I es un exemple i un refernt a nivell 
mundial que una inicaitiva com la Marató dins un país  tan 
petit estigui al capdavant de la recaptació de diners per una 
causa solidaria. Desde el  Rotaract que ajuden a la Marató 
desde fa uns anys em deien l’altre dia que havia trucat 
menys gent pero les aportacions eran mes altes dons hi 
havia gent que havia fet donacions de fins i tot 30.000 
euros. 
Es ben certa la frase que algú va dir que “la riquessa 
separa les persones i la pobresa les uneix”. 
 
Pero be deixeu-me continuar amb les seguents paraules 
 
L´esperit del Nadal és aprop. 
 
Aquest esperit No és , en cap cas, un bé de consum, ni un 
objecte que es pugui adquirir o donar. No el venen enlloc. 
No es pot comprar ni amb tota la riquesa del món. No és un 
estatus social, ni un bé lligat a una classe social. No depèn 
de la base econòmica, ni del rang polític de la persona. I 
curiosament és el que més necessitem per poder viure en 
aquest temps en el que es valora més el tenir que el ser. I 
sembla que molts d’aquests valors s’han perdut o s’han 
oblidat. 
 
Ens cal  viure l´esperit del Nadal amb tota la seva bellesa i 
plenitud, amb la seva incertesa i fragilitat, amb la seva 
petitesa i humilitat. Ens cal endinsar-nos  cap a la part més 
profunda de nosaltres mateixos, per tal de desvetallar del 
nostre ésser aquell conjunt d´emocions, sensacions, 
actituds que treballades poc a poc ens van ensenyant el 
veritable camí cap la veritable i sincera felicitat. 
 



Si l´esperit del Nadal arriba als nostres cors, ben segur la 
pau i la serenitat hauran entrat a la nostra llar i ens 
ensenyaran a viure cada dia amb veritable serenor. 
Acceptarem , de bon grat, que tot és  mòbil, efímer, 
inconsistent  i ens obrirem amb l´ajuda de l´infant Jesús al 
que realment és essencial i etern. 
Valorarem les persones que tenim al voltant cada dia, pel 
que són, pel que ens ensenyen, pel que ens ajuden, per 
com ens acompanyen des del silenci o bé tan sols al nostre 
costat. 
Procurarem transmetre i fer extensiva la nostra ajuda a 
totes aquelles persones desfavorides que ens demanen a  
crits la nostra atenció i cura . Intentarem que ningú ens 
passi per alt, doncs és, en cada una d´elles, que podem 
trobar l´esperit del Nadal. 
 
Joan XXIII ens va dir “ Només per avui intentaré viure  
exclussivament el dia sense voler resoldre el problema de 
la meva vida tot d´una vegada “. 
 
Visquem cada dia aquest esperit del Nadal que lentament 
se´ns acosta. Estiguem atents a la seva arribada, doncs és 
amb estimació i senzillesa que ben segur fàcilment el 
trobarem. 
 
Bon Nadal i Bones Festes i esperem que en el 2013 les 
coses vagin millorant, i quin dia mes perfecte per a fer 
aquesta petició dons avui es el dia de la Mare de Deu de 
l’Esperança patrona dels Agents Comercials i sense 
esperança no hi futur. 
 


