
Aquest any està sent un any complicat, en plena pandèmia i confinament rebem una noticia que 

cap de nosaltres volíem rebre. Mossèn Albert ens ha deixat. Tots recordarem les seves misses, 

les seves xerrades, la seva energia i el seu tarannà. Enamorat de Santa Agnès, una persona clara 

i sincera. Que no es deixava influir ni manipular. Una persona que deia les coses tal i com eren. 

Sempre recordarem les seves reflexions durant la missa, el dia de la palma amb tots els nens 

davant amb les seves palmes i palmons.  

Recordarem les seves visites durant el muntatge del Pessebre Vivent que durant tants i tants 

anys va seguir i participar activament i que ell va reactivar. Va reactivar moltíssimes coses a Santa 

Agnès, les caramelles, la famosa tómbola de la Festa Major, el Cor parroquial, la unió de molts 

nens i classes plenes per fer catequesi i la comunió. Amant de grans i petits. Seguidor amb molt 

d’amor de la paraula de Déu i fer-nos a tots seguidors aquest amor i creença. Ens va porta la 

moreneta a Santa Agnès, amb el carilló podem escoltar “Rosa d’Abril”, va reformar l’església, va 

ampliar el cementiri...va fer tantes i tantes coses pel nostre poble.  

Trobarem molt a faltar la seva presencia però el que trobarem molt a faltar serà la seva costum 

de fer trucades a tots en els dies claus per tots nosaltres, els aniversaris, els sants, els aniversaris 

de casament. La seva trucada era esperada per tots i quan la rebies era una emoció molt gran 

per tots. “Mossèn Albert m’ha trucat per felicitar-me” 

Si us plau, tinguem-lo tots present, no deixem de pensar amb ell. No deixem que la seva essència 

i el seu tarannà se’ns oblidi.  Aquest cap de setmana és l’Aplec de Santa Agnès, una data especial 

per Santa Agnès i aquest any ens deixa sense poder reunir-nos tots junts però també ens deixa 

una gran absència. Descansa en pau Mossèn Albert! Una abraçada de part de tots 


