
 

 

  
El fragment d’avui de l’article de R-M. Nogués sobre el coronavirus 
posa de manifest, que grans avenços científics i tecnològics, com els 
plàstics i els antibiòtics, inventats per millorar la vida i guarir 
malalties, algunes durant molts segles incurables, s’han convertit en 
una font de contaminació i d’ emmetzinament de la natura, i també 
dels humans, que fa més greus les conseqüències del coronavirus. 
Degut a un us excessiu i malgastador. Els invents de la ciència i la 
tecnologia no són bons o dolents per ells mateixos. És l’home qui els 

fa eines de progrés i justícia, o de mort i 
destrucció. 
 
L'activitat tecnològica ha acabat generant uns 
nivells de contaminació no suportables. En són 
un exemple els plàstics. Són consumits de 
manera desproporcionada. Hi ha un ús 
imprescindible, com pot ser el que es dona en la 
sanitat, que els fa servir massivament i en forma 
no reutilitzable per raons sanitàries. Però en 
altres àrees, tot acaba, per exemple, embolcallat 
en plàstics que sovint tenen una vida efímera 
(de minuts, com el costum del cafè per a 
emportar' en vasos plàstics, o el quilo de 
qualsevol fruita carn empaquetat en plàstic 

només per al temps d'arribar a casa ... ). Com a conseqüència, terra i 
mar van plens de micropartícules de plàstics que ho contaminen tot. 
Es calcula que als pares nacionals deis EUA hi van a parar anualment 
1.000 tones de residus plàstics. Altres contaminacions són potser més 
subtils, però no menys greus: aire i aigua, fluids fonamentals per a la 
vida, són contaminats amb mol·lècules diguem-ne 'clàssiques' (per 
exemple, el diòxid de carboni en excés) o noves (productes químics 
generats de nou o productes clàssics vessats en excés, com ara 
hormones, antibiòtics, etc.). L'anàlisi de les aigües evidencia avui 
aquesta progressiva contaminació del planeta (El Pregó, R.M. 
Nogués). 
 
   
DIUMENGE, dia 27:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan 

Serrabassa i Padrós, cap d’any; Jaume Devesa i 
Castells; famílies Clotet i Godayol; Miquel 
Novellas i pare Pere) 

Dissabte,       dia 3:  A les 20,00: Missa (dif. Miquel Pla i Jutglar)                
DIUMENGE, dia 4:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Casas i 

Rosendo, cap d’any; Jaume, Loreto i fills; Jesús 
Roquer i Sansalvador; per les ànimes del 
purgatori)   
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FESTA MAJOR A LES MASIES DE RODA: Dimarts, 
dia 29, a les 12, es farà l’ofici de Festa Major a l’església de St. 
Miquel de la Guàrdia. 

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

VÍDEO SOBRE LA FESTA MAJOR: Moltes persones han 
fet arribar la seva felicitació al grup de la parròquia que se’n 
cuida, i que ja ha rebut més de 1.400 visualitzacions a les xarxes 
socials (Youtube, Facebook, Instagram i Twitter). També des 
d’aquí els felicitem. Si hi ha algú que no els rep i hi està 
interessat només cal que ens ho digui. 

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

ENTERRAMENT: Dilluns, dia 21, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Pilar Mulas i Díaz, que morí el dia abans a 
l’edat de 87 anys. Al cel sigui! 

PISPES A SANT MIQUEL DE LA GUÀRDIA: Fa uns 
quants dies uns lladregots van entrar a la capella de Sant 
Miquel de la Guàrdia, es van emportar uns quants objectes de 
poc valor i van ferir sant Miquel en un braç, que els 
pessebristes ja han reparat i l’han deixat elegant com mai. 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 30 i un de 40 € per les 
necessitats de la parròquia, i un de 100 per Bobog-Camerun. 
Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la campana avisa 


