
Aquests darrers dies s’ha fet públic l’informe d’Intermon-
Oxfam sobre desigualtats, i les dades que s’hi recullen parlen 
per si soles. Aquí en tenim algunes: 
— L’1% més ric de la població mundial posseeix més riquesa 
que el 99% del planeta. 
— Les 62 persones més riques del món posseeixen tant com la 
meitat de la població mundial. 
— 188 de les 201 empreses més grans del món estan presents 
almenys en un paradís fiscal. 
— La inversió en paradisos fiscals des d’Espanya va créixer un 
2.000% el 2014. 
— Espanya és el país de l’OCDE on més s’ha incrementat la 
diferència entre rics i pobres: 14 vegades més que Grècia. 
— De les 35 empreses de l’Ibex35, les més importants de la 
borsa espanyola, només 17 paguen l’impost de societats a 
l’estat espanyol. 
— El patrimoni del propietari de Mango (el català més ric 
segons Forbes) equival a la renda anual de 150.000 famílies 
mitjanes. 
— El patrimoni de les 20 fortunes més grans de Catalunya va 
augmentar un 34% el 2015. 
Avui, com en temps de Jesús, lluny de casa nostra però també 
molt més a prop del que pensem, es prenen decisions que fan 
que continuï havent-hi molts homes i dones que, com Llàtzer, 
malviuen ajaguts «vora el seu portal amb tot el cos nafrat, 
esperant de satisfer la fam amb les engrunes que queien de la 
taula del ric» (LC 16, 20-1). 
 És responsabilitat de tots plegats denunciar públicament 
les pràctiques immorals que provoquen aquestes desigualtats, i 
també procurar no contribuir, amb la nostra manera de 
consumir i  la nostra forma de vida, a que aquestes dades es 
mantinguin, augmentin o passin desapercebudes. 

 

DIUMENGE,dia 24: A les 11,00: Missa cantada (difs. Rosalia 
Rodríguez i Riera; Benet Compte i Serrat; 
Ramona Rosanas i Moratona; per la pau del món) 

Dissabte,     dia 30: A les 20,00: (difs. Montserrat Puig i Estrada; 
Ramon Crosas i Euras; Anna Codina i Vilaseca; 
acció de gràcies al Sgt.Cor i a Sta. Llúcia de R.V.) 

DIUMENGE,dia 31: A les 11,00: Missa cantada (difs. Angelina 
Rosanas; Antònia Moratona Creus i Sebastià 
Sorinas Roma de la Sda. Flia.; esp. Francesc 
Roque, Dolors Vallbona i filla Marina; per la pau 
del món) 
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la campana avisa    la campana avisa    VISITA PASTORAL DEL BISBE: La visita que fa cada 
quatre anys erà el dissabte vinent, dia 30, a la missa de les 8, 
alhora que confirmarà set joves. Després es quedarà una 
estona als locals de la parròquia on es farà un pica-pica en 
motiu de la confirmació i tothom qui vulgui el podrà saludar. El 
dilluns, dia 1, a les 11 visitarà la residència per passar el matí 
amb els avis. 
 

GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: Es 
trobarà el dilluns, dia 25 a les 9, el grup de seniors, i el 
dimecres, dia 27, a 1 quart de 10, el de juniors.  
 
MISSA A LA RESIDÈNCIA: No serà el proper dimecres, 
dia 27, sinó l’altra setmana, el dia 3 a les 5. 
 
CONSELL PASTORAL: Els membres del Consell es 
trobaran el dijous, dia 28, a 2 quarts de 10 per valorar la marxa 
de la parròquia i continuar preparant la propera assemblea 
parroquial. 
 
CÀRITAS: Dijous passat, dia 21, a les 9, es reuniren tots els 
responsables dels diferents projectes de Càritas per coordinar 
les diferents activitats.  
 
PARES CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 22, a les 8, es 
reuniren els pares els fills dels quals seran confirmats el proper 
dissabte, dia 30. 
 
COMISSIÓ ECONÒMICA: Divendres, dia 22, es reuniren 
els components de la comissió econòmica per fer la liquidació 
del 2015, el pressupost del 2016 i valorar les despeses i 
necessitats per aquest any. 
 
ENTERRAMENTS: Dissabte, dia 16, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Nieves Castán i López, que morí el dijous a 
l’edat de 89 anys. Dilluns, dia 18,  el de Luís Lucio i Ferrera, 
que morí el dia abans, a l’edat de 52 anys. Al cel siguin ! 
 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 25 i un de 40 € per les 
necessitats de la parròquia, dos de 50 € per Bobog i dos de 
2.000 € per Càritas. Moltes gràcies. 
 


