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AVUI PARLEM DE…

LA NO-NOTÍCIA
Elvira Recasens

Fa temps que m’adono de la importància
que té en els nostres dies el que jo anomeno
la no-notícia, és a dir tot allò que passa
realment al llarg del dia i que queda dins
el calaix de l’oblit. Penso que caldria fer un
toc d’atenció sobre el tema perquè sovint no
en som conscients. Tenim molta informació,
però estem realment més ben informats?.
Suposo que interessos de tot tipus donen com
a resultat el fet de que s’informi de manera
parcial. Sortosament cada dia hi ha molta
actualitat positiva i fins i tot divertida que
també hauria de formar part de la premsa
i de la informació que es transmet des dels
mitjans. Fets i esdeveniments relegats a
no-notícia poden ser:
-Matrimonis que porten casats 50 i fins i tot
60 anys; persones que han sabut fer de la
convivència un compromís i un art.
-Persones en tot el món que treballen amb
responsabilitat i eficiència sense posar la mà
al calaix i cometre fraus fiscals o estafes de
qualsevol tipus.
-Joves que estudien, que treballen, que estan
posats ens ONG’s, en parròquies. Avui quan
es parla dels joves sovint surten temes com
la falta de compromís. Potser hauríem de
validar-los un mica més i pensar que moltes
vegades les seves actituds són fruit dels
nostres errors passats i de la falta d’escrúpols
de persones i governs que tenen com a
prioritat fer diners o guanyar campanyes
electorals ajudant així a instaurar modes
sense valors en nom d’un pseudomodernisme
i d’una falsa llibertat.
-L’amor; es parla més de sexe. D’amor n’hi
molt al món però no fa soroll com tampoc
en fa el bé. Si no hi hagués amor, si tot fos
tal com sembla a través dels mitjans aniríem

molt pitjor. Perquè l’amor ajuda al compromís
i mou a la solidaritat.
-De bondat, fe i valors. Avui més aviat ens
van colant contravalors.
-L’actitud del Papa Francesc, que parla
de manera planera abordant, sense por,
qualsevol tema per delicat que sembli.
El viatge que ha fet recentment a Egipte
ha costat de seguir perquè se n’ha parlat
poquíssim.
Realment ens trobem en un moment en que,
sovint, les coses semblen ser d’una manera
i en són d’una l’altra. Carles Capdevila,
periodista que admiro per com escriu, per
com pensa i per la manera de viure la seva
actual situació afirma:
L’actualitat s’allunya de la realitat perquè
tenim uns barems amb una lògica interna
que tot el que té de lògica ho té de perversa:
l’espai que dediquem als maltractaments
ens impedeix destacar on ens fan bons
tractes. L’actualitat és polèmica, és fricció,
és violència, és competició. I com que ens
té abduïts perquè mai havíem tingut tantes
eines per compartir-la, correm el perill de
confondre-la amb la vida, o de deixar que la
vida la imiti més del compte.
No podem oblidar les persones que, des de
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la seva posició, cada dia milloren l’ambient
del lloc per on passen. La gent que ens fa
millors destaca menys que la que ens fa la
vida impossible, ens costa valorar-los ﬁns
que els trobem a faltar: llavors sí que són
notícia. És l’hora de donar més protagonisme
a la realitat, encara que no sembli notícia,
en lloc de regalar-la a relats precuinats que

semblen notícia, però són una ﬁcció.
Carles Capdevila
Que Déu ens doni llum a tots nosaltres per
no caure en el parany de confondre aquesta
actualitat polèmica amb la vida i que
sapiguem fer notícia la no-notícia tant amb
la paraula com amb els fets.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE SISÈ DE PASQUA. 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 DE MARIA. Durant el mes de maig es
resarà cada dia aquesta tradicional devoció,
desprès del rosari i s'acompanyarà la missa
amb cants a la Mare de Déu.

PRIMER ANIVERSARI DE LA MORT DE
MN. JOAN NONELL. Aquest dissabte 20 de
maig fa un any de la mort de Mn. Joan Nonell;
la parròquia vol pregar per ell i recordar-lo
en totes les misses del cap de setmana. Tinguem-lo també present en la nostra pregària
particular.
APLEC DE SANT PAU DE RIU-SEC. Diumenge 21 començarà a les 10 del matí amb
la celebració de l’eucaristia; seguidament diferents activitats i visites guiades. Lloc Ermita
de Sant Pau de Riu-sec. Us hi esperem!
CONFIRMACIÓ PER ADULTS. Es reuniran
dilluns dia 22, a les 8 del vespre.
GRUP DE REFLEXIÓ. Dia de trobada, dilluns
22, a les 9 del vespre.
CONCERT. El Cor mixt de la Primacial de Lió,
sota la direcció de Jean-François Duchamp
oferirà un concert divendres 26 de maig, a les
9 del vespre, a l’església de la Puríssima. Els
acompanyarà la Coral Ressò de Sabadell dirigida per Miquel Garcia Gomà. Entrada lliure.
CINEFÒRUM. Les comissions de Fe i Cultura
i del Pelegrinatge us convidem al cinefòrum
sobre la pel·lícula La Misión, que projectarem
divendres 2 de juny a 2/4 de 8 del vespre a
l’Auditori Parroquial. És aquest un dels actes que proposem a la comunitat per tal de
preparar millor el pelegrinatge d’aquest estiu
a Loiola, seguint les passes de Sant Ignasi.
Presentació i fòrum a càrrec de Carmina Pinya.

Jo. 14, 15-21

L’esperit de la veritat,
el món no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo,
però vosaltres sí perquè habita a casa vostra
i està dins vostre.
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