
 

 

 
 
Seguim amb la lectura de l’article d’en R. M. Nogués. El fragment 
d’avui situa l’esser humà dins del mecanisme de predació de la 
natura. Els homes formem part de la biosfera, d’una forma 
singular, estem sempre molt condicionats pels microorganismes, 
és veritat, però de cap manera hi estem per sobre. 
 
Els humans som depredadors, però també som depredats. Els 
depredadors més importants dels humans són avui els 
microorganismes (virus, bacteris, protozous, fongs) o bé 
artròpodes (insectes, àcars, cucs ... ).  

Amb la COVID-19 hem conegut un 
coronavirus que pertany a un amplia 
família de virus. La pandèmia actual és 
un exemple dramàtic de com som 
depredats enmig de la sorpresa de 
l'espècie humana, que es pensava que ja 
ho dominava tot.  
El nostre temps s'ha vist enredat en 
lluites amb virus, com el SARS-Co V o 
els MERS-Co V, fonamentalment 
respiratoris; o els VIH ( causant de la 
sida). Aquests virus interactuen entre 
vivents i van mutant i canviant 
d'espècie. Són protagonistes molt 
actuals dels mecanismes de depredació 

de la biosfera, i afecten i afectaran directament els humans. I el 
sistema de vida humà, excessivament agressiu envers el medi 
ambient, amplia el risc de pandèmies . 
Els humans ens hem allunyat de la consciencia de pertànyer a la 
biosfera, i  estem temptats de creure que ens 'alliberarem' del que 
de manera molt equivocada considerem una dependència enutjosa 
respecte d'altres vivents.  
 
   
DIUMENGE,  dia 13:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep 

Ribas i Modesta Sala; per les ànimes del 
purgatori) 

Dissabte,      dia 19:  A les 20,00: Missa (difs. Montserrat Puigbò i Coll; 
Josep Camprubí i Soler)                

DIUMENGE,dia  20:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Camil Prat Pujol i 
pares; en acció de gràcies de Rosa Vila i flia.; per 
les ànimes del purgatori)   
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CÀRITAS: Dimecres, dia 16, a les 7 es reuniran els respon-
sables dels diferents projectes de Càritas.   

COMUNIÓ ALS MALALTS: Es tornarà a portar la comunió 
als malalts que ho vulguin, fent una visita molt curta i amb tots 
els mitjans de protecció. 

PRIMERA COMUNIÓ: Diumenge vinent, dia 20, i el dia 27 
hi haurà primeres comunions a la missa de les 11, tres el dia 20 i 
una el dia 27, els altres han preferit esperar l’any vinent. 

Ja es poden apuntar els nens i nenes que vulguin fer la Primera 
Comunió l’any vinent. 

CASAMENT: Dissabte, dia 5, celebraren el sagrament del 
matrimoni a l’ermita de Sta. Magdalena Filippo Marchi i Patrícia 
Núñez Bassols. Per molts anys! 

ENTERRAMENT: Dilluns, dia 7, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Carme Moré i Miralpeix, que morí el dissabte 
abans a l’edat de 81 anys. Al cel sigui! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 250 € per Bobog-
Camerun. Moltes gràcies. 
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