
 

 

 
 De justícia social i ecològica ens parla el fragment d’aquesta 
setmana extret de l’article de R. M. Nogués. L’estatus social fa 
que hi hagi persones que puguin gaudir d’un nivell de vida òptim 
mentre que d’altres en pateixen greus conseqüències. Tot això 
acaba també inserint en l’ecologia. El propi benestar pot ser un 
greuge per al nostre planeta, tenim constatacions i proves evidents 
que n’estem pagant un preu molt car ecològicament. Les persones 
hem de ser responsables  de les nostres accions ja que en depèn la 
salut de tota la humanitat.   
La justícia és un condicionant de la salut. Hem vist aquestes 
setmanes com el racisme afecta salut i vida dels que són 

menystinguts. Tant en la gènesi com en la 
solució de les pandèmies hi intervé el nivell 
de vida i el context ecològic. Caldria 
actualitzar l'exigència de justícia per a 
tothom, combinant ecologia i ètica. I això 
resulta molt difícil per als rics, fins i tot amb 
'bona voluntat'. Per exemple, amb la 
pandèmia s'ha disparat a l'estat espanyol la 
demanda de piscines privades: té gaire sentit 
això, en un país amb problemes d'aigua? O 
bé: estaríem disposats a revisar les segones 
residències en funció de la impossibilitat que 
aquest benefici el tingui tota la humanitat? 
Només pot ser un privilegi ecològicament 
car. Gairebé sempre, a la pobresa o la 
reducció de possibilitats, només ens hi 

sotmetem per força o imposició... Assistim fins i tot al fàcil 
escàndol amb que polítics d'esquerres acaben assumint estatuts 
de privilegi social i econòmic d'una manera inversemblant pels 
sistemes de portes giratòries sense la menor dificultat. Hi ha 
alternativa viable a la passió per créixer a qualsevol preu? (El 
Pregó, Ramon Ma Nogués) 
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 11:   A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Sala Vila 

Trias; JUR i RCR; Carme Ribas i Vergés; per les 
ànimes del purgatori) 

Dissabte,     dia 17:  A les 20,00: Missa (dif.  esp. Joaquim Arisa i Te-
resa Crosas; Joan Parramon i Tomàs; Ma Teresa 
Guillamet i Terricabras)                

DIUMENGE,dia 18:    A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Maria 
Pradell i Josep Ma Martí)   
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CONSELL PARROQUIAL: Es trobaran tots els seus 
membres dimarts, dia 13, a 2 quarts de 9, després de molts 
mesos de no haver-se reunit per repensar i reprendre els 
treballs, reunions i tasques que es feien abans de la pandèmia. 

CÀRITAS: Dimecres, dia 14, a les 8, es reuniran els respon-
sables dels diferents projectes que formen la coordinadora. 

El grup que analitza la possibilitat d’un projecte per a Gent Gran 
es trobarà el dimecres amb Càritas Torelló i el dijous amb 
responsables de la Residència de Roda. 

Dimarts, dia 12, Càritas Roda participarà en la reunió diocesana 
que elabora un Pla Diocesà pel 2021-2024. 

CASALOT: Dissabte, dia 3, el Casalot ja va obrir portes i va 
començar les activitats per infants i joves de 4 a 16 anys. 
L’horari és de 2 quarts de 5 a les 7. Per suposat que tot es fa 
guardant les mesures establertes. Convidem els pares a portar-hi 
els seus fills. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dijous, dia 15, a 
les 8, es trobaran membres de la Delegació d’Osona amb 
d’altres de Barcelona per veure i valorar  el reportatge filmat que 
han fet sobre els llocs i persones del Camerun amb qui 
treballem. 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de la 
parròquia, i un de 50 € pels nens de l’escola de Bobog-
Camerun. Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la campana avisa 


