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AVUI PARLEM DE…

ES POT REGENERAR LA POLÍTICA?
REFLEXIÓ SOBRE ELS SET PECATS CAPITALS.
Joan Tarruell
A petició d’un voluntari de la comissió de litúrgia avui publiquem aquest article, resum de la conferència extraordinària del dia 25 d’abril que es va fer al Teatre Municipal La Faràndula i que va anar a càrrec de Montserrat Nebrera, llicenciada en Filosofia
Política. L’activitat estava organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària de Sabadell
per a la Gent Gran.
Redacció
La conferència comença constatant un
fet clau. És flagrant l’endeutament personal dels polítics actuals per damunt de
la mitjana i és notori que ells perceben
la política com una feina insuficientment
remunerada, de manera que buscaran
com complementar els seus ingressos
amb tripijocs.
Una qüestió clau en la gestió dels partits

polítics és el seu finançament, sobretot
amb motiu de les campanyes electorals
que comporten grans despeses de propaganda.
Els partits tenen una forta connivència
amb el poder econòmic -bancs i empreses- amb el qual busquen compensacions mútues que són factibles especialment en les àrees d’urbanisme i serveis
públics.
Montesquieu prou va insistir
que tots els dedicats a la política haurien de ser honestos
i dedicats al bé comú, però és
evident el poc cas que molts
li han fet. Els diners són la
clau per mantenir-se en política.
Avui el funcionament de les
diferents administracions —
Justícia, Tribunal de Comptes, etc.— està en mans de
càrrecs nomenats pels ma1

la manera de fer dels polítics, tenen el
seu origen en els manaments de la llei
mosaica que són de fet regles de moral
i conducta honesta, assumibles per creients i no creients.
La golafreria i la luxúria
Són tendències que tendeixen a assegurar la supervivència i la reproducció de
l’espècie. En el món de la política ha fet
fortuna l’expressió de l’eròtica del poder,
una forta addicció difícil de desfer-se’n,
tendència a mantenir el sistema.
teixos partits que alternadament tenen
el poder.
Hi ha un munt de lleis per combatre irregularitats, un conjunt de normes de
transparència que poc es compleixen. De
fet no posen en primer lloc ni potencien
valors ni normes ètiques.
Queda molt clar que als partits se’ls demana només que s’atenguin a estructures democràtiques de funcionament i res
més.
El tema central que anuncia el títol de
la conferència, els set pecats capitals en
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L’avarícia
Gaudir acumulant riquesa, diners o béns,
que difícilment en molts casos no es podran gastar en tota una vida. Moltes vegades s’és avar per garantir-se un futur
incert.
La mandra
Només cal veure molts diputats als parlaments entretenint-se teclejant tauletes,
llegint o endormiscats, limitant-se a dir
sí o no, o abstenint-se a les votacions. I
encara fent-ho sota la indicació expressa
dels caps del partit.

Hi ha gent amb bones
idees i talent que podrien
ser millors candidats que
molts dels actuals, que rebutgen entrar en política
potser per por de contaminar-se amb costums reprovables.
La ira
Sovintegen els insults, la
malvolença, les passions
exaltades en controvèrsies, tant en els plens com
en petits comitès, tertúlies o campanyes.
L’enveja
Dels bons càrrecs que té un altre. Els diferents alts nivells dins dels partits són
sovint cobejats.
La supèrbia
Creure’s un déu, pensar que es té la raó
en tot. I sobretot la vanitat de tenir “poder”.

Col·loqui
Comença fent una petita introducció el
responsable dels actes extraordinaris
de l’Aula, Carles González. Si bé Aristòtil recomanava que es pensés més en el
bé comú, en canvi Maquiavel prioritzava
l’astúcia, la falsedat, la subordinació de
la moral a la raó d’Estat, i obria la porta
a conductes pèrfides i sense escrúpols.

És difícil la regeneració. Falten bons lideratges i la consolidació de valors morals
reconeguts. Caldrà educació i formació
dins la llibertat i que la premsa independent hi ajudi per divulgar la necessitat
del canvi de la manera de fer i de pensar.
L’any 2012 un grup d’acadèmics, filòsofs i assagistes de la Càtedra Ethos de
la Universitat Ramon Llull van signar UN
CODI ÈTIC PER A POLÍTICS que va ser
enviat a mandataris de primer nivell i en
exercici. I també a diferents mitjans de
comunicació. Parlava de valors, deures i
responsabilitats del polític, però és evident el poc cas que se’n va fer.
Montserrat Nebrera assenteix que, efectivament, són bones regles de joc honest, de bon recomanar, però difícils de
posar en pràctica.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE ONZÈ DE DURANT L'ANY.
Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del
vespre. Diumenge, missa a les 10 del
matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 9 del
vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies
feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ.
Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a
la Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS
MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de
mes, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.
MES DEL SAGRAT COR. Durant el mes
de juny, es resarà cada dia aquesta tradicional devoció, desprès del res del rosari.

JUBILEU ARXIPRESTAL. Aquest diumenge, a partir de 2/4 de 6 de la tarda,
tindrà lloc el Jubileu Arxiprestal al Santuari de la Mare de Déu de la Salut. Podreu
fer pregària, confessió eucaristia i traspassar la Porta Santa de la Misericòrdia.
JUSTÍCIA I PAU. Dilluns dia 13, a 2/4
de 9 del vespre, reunió d’aquesta comissió.
CATEQUESI D´ADULTS. Es trobaran
dilluns dia 13, a 2/4 de 9 del vespre.
VIDA I PENSAMENT DE SANTA EDITH
STEIN. Dimarts 14 de juny, a 2/4 de 9
del vespre, conferència a l'Auditori Parroquial sobre Edith Stein, doctora de
l'Església, filòsofa i carmelita descalça,
d'origen jueu, assassinada al camp d'extermini d'Auschwitz.
La conferència anirà a càrrec de la germana Lisa, de la comunitat de les Carmelites Descalces de Terrassa, i de Míriam
Tarruell, teòloga. Organitza la Comissió
del Pelegrinatge.
ANTICS JOVES D´ACCIÓ CATÒLICA.
Dimecres 15, a 1/4 de 7 de la tarda, reunió d’aquest grup a la Sala Sant Jordi.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 16, a 2/4 de
10 del vespre, curs bíblic a càrrec de
Jaume Baltau. Tema: "El Profeta Isaïes".
MISSA EN RECORD DE MN. JOAN NONELL. Tindrà lloc el dimarts dia 21, a les
8 del vespre.

Lc. 7,36-8,3

Quan he entrat a casa teva
tu no m'has donat aigua
per rentar-me els peus,
però aquesta dona
me'ls ha rentat amb les llàgrimes
i me'ls ha eixugat amb els cabells.
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"En el nostre temps, l'Esposa de
Crist prefereix usar el remei de la
misericòrdia que no pas empunyar
les armes de la severitat."
Papa Francesc
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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