
                                                                                          
Durant un seguit de setmanes hem anat analitzant diferents 
drets recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans de 
l’any 1948. Hem vist tal com expressa el Papa Francesc que 
“des d'una perspectiva cristiana hi ha una significativa relació 
entre el missatge evangèlic i el reconeixement dels drets 
humans“, i hem vist també com el compromís amb aquests 
drets és feble, i té tendència a anar-se afeblint encara més. 

Tanquem aquest conjunt de reflexions parlant dels drets 
humans de tercera generació o emergents. Es tracta de nous 
drets humans, que fins ara no s’han tingut en compte i es 
reclama que formin part de la Declaració Universal dels Drets 
Humans. En aquesta ampliació es reconeix el dret al 
desenvolupament sostenible, el dret a l’autodeterminació dels 
pobles, el dret a la pau, el dret a la protecció de dades 
personals, el dret al patrimoni comú de la humanitat, el dret a 
gaudir d’un medi ambient sa, entre d’altres. 

En un món en el qual els drets humans estan en ple 
retrocés (auge de l’extrema dreta, rebuig als refugiats i 
immigrants, manca de democràcia, dificultats en l’accés al 
treball i l’habitatge, etc.) és important recordar els vells drets 
humans i pensar en els nous drets humans, per tal que siguin 
respectats arreu.  

Jesús, guarint el leprós, tornant la vista al cec, deturant-
se amb el publicà, perdonant la vida a l’adúltera i convidant a 
preocupar-se del caminant ferit, ens ajuda a comprendre que 
tot ésser humà, independentment de la seva condició física, 
espiritual o social té una dignitat inherent, i mereix ser tractat 
amb la màxima consideració i respecte. Jesús amb la seva vida 
testimonia amb força el seu compromís amb els drets humans, 
i ens convida també a nosaltres a fer el mateix que ell va fer. 
  
 
 

DIUMENGE,dia 25:     A  les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Pujol i 
Vila; esp. Pere Castanyer i Madrona Casellas, i 
filla Teresa; Dolors Obiols i Sala; Domingo Roca) 

Dissabte,      dia 1:       A les 20,00: Missa (difs. famílies Clotet i 
Godayol) 

DIUMENGE, dia 2:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Francesc 
Clarà i Pilar Mauri; família Rovira Quintana; 
família Cuesta Corell; esp. Lluís Mas i Maria 
Castells) 
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la campana avisa     
 
CAP DEL PONT: Els membres de l’equip de redacció es 
reuniran dilluns, 26, a les 9, per planificar els propers escrits. 
BOBOG-CAMERUN: Dimecres, dia 28, a les 3, membres 
del grup faran unes xerrades als alumnes de 3r d’ESO del 
col·legi St. Miquel de Vic; cada any col·laboren amb Bobog. 
GRAN RECAPTE: Serà els propers divendres i dissabte, 
dies 30 i 1. Tot el que s’hi recull es queda a Càritas Roda. 
CÀRITAS: Es necessita una estufa de butà. Truca als tels. 
938500185 i 938541024. Moltes gràcies. 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i un de 25 €	per les 
necessitats de la parròquia, i un de 20 i un de 50 €	per Càritas. 
Moltes gràcies.  
 
 

 


