
                                                                                                
Aquests dies ha causat molt rebombori el vídeo en el qual es veu 
l’agressió a dues activistes animalistes, que enregistraven amb el 
mòbil un espectacle amb correbous a Mas de Barberans. Els 
enfrontaments entre taurins i antitaurins, dissortadament, es van 
repetint. És important que hi hagi veus, i que es facin gestos, de 
condemna al maltractament animal, però sobretot, convé no oblidar 
que la defensa dels animals, almenys per als cristians. no pot estar 
per damunt de la defensa de la dignitat humana. 
 
 En aquest sentit, la filòsofa Adela Cortina, en el llibre Las 
fronteras de la persona, ens recorda que “els pobres segueixen essent 
els que no preocupen a ningú. Més sort tenen els animals i les 
plantes en això de trobar defensors poderosos en la lluita pel 
reconeixement”. Des de la seva perspectiva sosté que “mentre hi 
hagi éssers humans necessitats d’ajuda no sembla raonable dedicar 
l’esforç voluntari a altres éssers”. I es queixa del negoci i la 
preocupació social que generen els animals quan gran part de la 
humanitat –també a casa nostra– viu en la pobresa.  
 
 En el llibre del Gènesi es relata com Déu crea els estels, la 
vegetació, els animals... però per sobre de tot el més important és la 
creació de l’home i la dona a imatge seva. En aquest fet es 
fonamenta el respecte sagrat a la persona. En tota la Bíblia sobresurt 
l’estimació a les persones, especialment als més necessitats, per sobre 
de tota altra creatura.  

 
 

DIUMENGE,dia 15:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona Rosanas i 

Moratona; Loreto Ballana i Coma; en ac. de gr. pels  

70 anys; a honor de St. Isidre i pels difunts socis del 

Sindicat de pagesos; Mercè Roquer i Sansalvador) 

Dilluns,        dia 16:       A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Mercè Roquer i 

Sansalvador; a la intenció de B.) 

Dimarts,  dia 17:   A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Mercè Roquer i 

Sansalvador; a les ànimes del purgatori) 

Dimecres, dia 18:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. Mercè Roquer i 

Sansalvador) 

Dijous,         dia 19:        No hi ha missa  

Divendres,  dia 20:       A les 19,00: Rosari i Missa (. Mercè Roquer i 

Sansalvador) 

Dissabte,    dia 21:       A les 19,00: Rosari i Missa (difs. . Mercè Roquer i 

Sansalvador; Montserrat Puig i Estrada) 

DIUMENGE,dia 22:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Margarita Gallach i 

Pons, cap d’any; esp. Joaquim Alibés i Maria Danot; 

Mercè Roquer i Sansalvador) 
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defensar les persones 
més que els animals  

 
 

cultes de la setmana 



la campana avisa    la campana avisa    ORACIÓ I AMISTAT: Es reuniran el proper dimecres, dia 
18, a les 5, per pregar junts  i alhora cuidar l’amistat. 
 

BOBOG-CAMERUN: Dimecres, dia 18, a 2 quarts de 8, es 
trobarà el grup que prepara una visita al Camerun per estudiar 
sobre el terreny un nou projecte per ajudar-los.  
 

GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
grup de juniors es trobaran dimecres, dia 18, a 1 quart de 10. 
El grup de seniors no es trobaran fins el dilluns, dia 30 de maig, 
a les 9. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte, dia 21, a les 8, 
amb assistència dels infants que es preparen per a la Primera 
Comunió, acompanyats pels seus pares. 
 

ENTERRAMENT:  Divendres, dia 13, es celebrà el Funeral 
i l’Enterrament de Manel Carbonell i Feliu, que morí el 
dimecres, a l’edat de 80 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 € per Càritas, un de 
120 € i un de 500 € per l’escola de Bobog-Camerun, i un de 
30 € pels nens pobres. Moltes gràcies per tanta generositat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAT: 

 
En endavant, per decisió del Consell Parroquial, el Full 
Diocesà i el Cap del Pont estaran exposats per separat, perquè 
qui en vulgui agafar només un dels dos ho pugui fer més 
fàcilment. Aquesta decisió és fruit de les queixes sobre la poca 
qualitat del Full Diocesà. 


