RnA  REGIDOR NO ADSCRIT
Títol: ...QUE TINGUEM UN BON NADAL SOLIDARI I CUIDEM-NOS MOLT... 
Aquests quasi dos anys de pandèmia, han fet un gir a les nostres vides, tant a nivell personal,
com familiar, laboral o social... ja no som els que érem i a més hem perdut, salut, diners,
persones estimades, entusiasme i vida... per acabar de rematar ens reformen les pensions, ens
apugen els lloguers, el gas, la llum, la benzina..., i tot lo negatiu d’aquest món sembla que
s’hagi consorciat per voler-nos fer patir... tota la negativitat del món ens està vigilant...
Per això, és important que malgrat tot, busquem lo positiu de les coses, ja hem patit prou i
cal sortir a gaudir, ni que sigui de les coses més senzilles: que ens toqui el sol, a passejar, a
xerrar amb el veí o la veïna, a fer una cerveseta, una mica d’esport, a sopar, al teatre, a
buscar bolets, al cinema, a les fires, als museus,... Que ens toqui l’aire, encara que sigui
fred... Ens cal tornar a ser socials, que ens retrobem amb nosaltres i el nostre entorn i que
participem de lo col·lectiu del nostre poble, de la nostra comarca o del nostre país... Això si,
amb cura i seny de les mesures sanitàries, de convivència sana i de civisme... i vacunats...
El que també és important a banda de la salut, es que aquestes festes de Nadal puguem
recuperar els retrobaments familiars sense por i sense riscos... ja sigui famílies grans, petites,
tradicionals o simplement grups d’amic@s... i que pensem també a ser solidaris i a fer costat
a les persones o famílies que ho estan passant malament o es troben soles o malaltes.
També les entitats, les associacions i el món associatiu de Vilassar, necessita un cop de mà,
sempre han estat compromesos amb la gent i ara també us necessiten a totes i a tots perquè hi
sigueu, com a col·laborador@s o com espectador@s, necessitem recuperar aquesta vida que
ha tingut Vilassar aquets ànima de poble viu i emprenedor.
Gràcies gent de Vilassar per ser com sou... i que amb positivisme i bona actitud intentem
gaudir d’unes bones festes de Nadal i encetar un nou any lliure de malalties i males
astrugàncies... Cuidem-nos i cuideu-vos molt...
Pel que us calgui menester, ja ho sabeu: Joan Alfons Cusidó cusidomja@vilassardedalt.cat.
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