
                                                                                          
«Article 9:  Ningú pot ser detingut, arrestat o exiliat 
arbitràriament». 
«Article 11: Hom presumeix innocent tota persona acusada 
d’un acte delictiu fins que la seva culpabilitat hagi estat 
establerta legalment en el curs d’un procés públic, en el qual 
les garanties necessàries per a la defensa hagin estat 
assegurades». 

La carta dels drets humans conté aquests dos articles 
sobre la presumpció d’innocència i sobre el dret a no ser privat 
de llibertat sense motiu perquè, al llarg de la història, la 
humanitat ha demostrat que es pot exercir el poder amb una 
finalitat ben contrària a la justícia i el bé comú. Fa setanta anys 
es va creure necessari preservar la llibertat —de moviments, de 
relacions, de lloc de residència, etc.— com a quelcom 
necessari per mantenir dignitat de les persones. De la mateixa 
manera, i per evitar abusos que anul·len la confiança mútua, 
tothom ha de ser considerat innocent fins que no es demostra 
el contrari. 

Fins fa poc temps, en sentir parlar de detencions i 
empresonaments arbitraris o de persones exiliades, segurament 
pensàvem en situacions llunyanes, en conflictes molt aliens a 
les nostres vides i en sistemes polítics obertament dictatorials o 
autoritaris. Però malauradament la situació política i social a 
Catalunya ens fa veure que la vulneració d’aquests drets 
s’esdevé ben a prop nostre. 

En les benaurances, Jesús va anunciar amb 
contundència: «Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: 
Déu els saciarà! [...]. Feliços els perseguits pel fet de ser justos: 
d'ells és el Regne del cel!» (Mt 5, 1-11). Com a comunitat 
cristiana cal que ens responsabilitzem d’anunciar la Bona Nova 
però també de denunciar la injustícia que existeix en el nostre 
món. 
 
 
DIUMENGE,dia 21:      A  les 11,00: Missa cantada (difs. Francesc Sala 

i Batlle; en ac. de gr. de la família Sala Vila; esp. 
JRV i RCR) 

Dissabte,     dia 27:      A les 20,00: Missa (difs. famílies Clotet i 
Godayol; en ac. de gràcies a Maria Auxiliadora) 

DIUMENGE,dia 28:      A les 11,00: Missa cantada (difs. Carme Ribas i 
Vergés, cap d’any; Montserrat Farrés i fill Genís 
Datzira; Dolors Obiols i Sala; esp. Maria 
Baulenas i Lluís Vila; germans Lladó) 
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la campana avisa     ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 22, a les 11, els mossens de 
l’arxiprestat es reuniran a La Gleva per parlar de les activitats 
pastorals. 
 
GRUP AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Dimecres, 
dia, dia 24, membres del grup es reuniran amb l’ajuntament 
d’Alpens per parlar-los del que es fa a Bobog i demanar-los 
alguna col·laboració.  
 
CÀRITAS: Dimecres, dia 24, a les 8, a la parròquia de Sta. 
Maria de Manlleu, es reuniran representants dels diferents 
projectes de l’arxiprestat per compartir la seva marxa. 
 
CONFIRMACIÓ:  Els nois i noies que vulguin formar part 
dels grups de preparació a la Confirmació i que van néixer el 
2004 o abans, els que ara fan 3r d’ESO, ja poden apuntar-se. 
 
CÀRITAS INFORMA: Es demana una estufa de butà o 
elèctrica per una família. Telefonar a: 938500185 o 
938541024. Moltes gràcies. 
 
ENTERRAMENT: Dilluns, dia 15, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Pepeta Crous i Riera, que morí el dia abans a 
l’edat de 90 anys. Al cel sigui. 
 
DONATIUS: Ha estat concedida una subvenció de 
2.767,93€ al projecte Bobog-Camerun per part del Consell 
Comarcal d’Osona. Moltes gràcies. 
 
 


