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VIDA DE LA COMUNITAT

RESUM DE LA CONFERÈNCIA DEL P. RAMON M. NOGUÉS
L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS A LES NOSTRES VIDES
Joan Tarruell

La comissió de Fe i Cultura des de fa algunes
setmanes proposa, mitjançant la pàgina web
de la parròquia, xerrades, vídeos i altres activats que degut a l’actual situació no es poden fer presencialment. Joan Tarruell ha tingut
l’amabilitat de fer un resum de les dues primeres conferències que es van penjar per si hi
ha persones que no tenen accés a les nostres
xarxes. La primera és la del Pare Ramon Maria
Nogués des de la parròquia de Sant Ildefons
i la segona de Francesc Torralba que publicarem ben aviat al Portaveu.
Redacció
El Pare Nogués va començar aclarint que
aquesta pandèmia que estem patint té precedents en altres èpoques, doncs Grècia ja va viure la plaga d´Atenes; Roma l’Antonina; la pesta negra mediterrània durant en el segle XIV i
la grip espanyola l’any 1918 que va ocasionar
més morts que la pròpia guerra del 14-18, acabada aleshores.
Aquesta es diferencia de les altres per l’acceleració dels paràmetres diferents en que ens movem i en cita alguns:
•

Una demografia creixent, desbocada com
mai. Apunta que neixen al món 200.000
persones setmanalment, i que a l’any en
són 7.500 milions.
• Una urbanització també accelerada. Con-

centracions gegants en grans ciutats amb
10/15 i 20 milions d’habitants, com és el
cas de Mèxic, Tokio, Shanghai, Lagos.
• Concentració en granges amb animals que
ocasionen mutacions víriques. Cita el cas
de granges de visons que per fer-se amb
la seva pell es van haver de sacrificar molts
d’aquest animals.
• Acumulació de cultius intensius com la soja
o l´oli de palma.
• Augment exponencial del consum d’energia, d’aliments i objectes. Cita el cas del
consum de carn a la Xina multiplicat per 8
en 50 anys. O que en molts països hi han
aparells de refrigeració que consumeixen
molta energia .

• La destrucció del medi ambient, de la biodiversitat, la qual cosa facilita mutacions víriques. Cita Sri Lanka, Madagascar i Brasil
on es malmet la selva.
• Ens movem molt més: cotxes, transport de
mercaderies i avions.
Per altra banda hem estat capaços de crear
vacunes amb l’ajut de la intel·ligència artificial i
amb una celeritat increïble.
Tot seguit introdueix un tema important com els
advertiments que ha fet la ciència.
Llegeix l´article de la revista BIOSCIENCE en el
que consta que 11.248 científics de 158 països diferents condemnen a pitjor el nostre planeta Terra si no frenem la contaminació (amb
els efectes del canvi climàtic), també reduint el
consum, i no destruint la biodiversitat.
Passa a fer UNA DIAGNOSI de la situació present, actual:
S´ha de constituir, de manera general, UNA
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CONSCIÈNCIA ECOSFÈRICA, ECOLÒGICA.
Hem de reconèixer que formem part de la Natura que ens envolta, i que el 8% dels nostres
gens són d’origen víric i que gràcies als microorganismes (1 kg els que per persona ens
constitueixen) podem subsistir, ja que ens són
imprescindibles. Ens va dir que si tenim bon humor es deu amb ells.
Moltes malalties provenen de virus però també
n’hi ha que es carreguen els dolents per a la
salut.
Puntualitza molt clarament que cal ATURAR
ELS EXCESOS EN CREIXEMENT I EN DESTRUCCIÓ.
El científic epidemiòleg Clotet recorda que la
salut no pot ser sols hospitalària sinó que ha
de ser també de caràcter global, mediambiental, la salut del planeta. Entra a considerar seriosament el gran tema de les migracions, això
requereix recapacitar en el tema de la justícia
arreu, amb tantíssima gent amb carències i
oprimida.

Africà ha passat de 250 milions d’habitants a
2.500 milions, això provoca moltes de les emigracions. Fa esment que la pesca europea a les
costes occidentals africanes de Marroc, Mauritània, Senegal i demés veïns han quedat exhaurides de peix, això ha fet que les barques que
pescaven ara els serveixin per envair les Illes
Canàries que estan davant.

També cita les esglésies i religions que avui ja
no tenen la influència que tenien en èpoques
anteriors però si que internacionalment poden
influenciar pregonant que la salut he de ser global i que només amb justícia s’arreglarà el nostre món. El Papa Francesc ja s´hi ha referit en les
darreres encícliques.
Ara comença un petit col·loqui

Fa un clam: REDISSENYAR UNA AUSTERITAT
VOLUNTÀRIA, TEMA BEN DIFÍCIL.
Cita que avui el que és més rendible és el comerç i tràfic d’armes, drogues i pornografia.
I explica que el propietari d’AMAZON és l’home
més ric del món amb les seves gegantines xarxes de distribució. La qual cosa implica que per
fer arribar un llibre a domicili s’utilitzen vehicles
que contaminen.
Parla d’un tal Cabanes, banquer que explica
com es fixen els preus dels principals articles
(sempre amb raonaments numèrics) i que s’imposen amb caràcter general a tot el món i són
ben injustos per molta gent del tercer món.

Es parla de falta de valors arreu. Cita França
el país dels revolucionaris valors de Llibertat,
Igualtat i Fraternitat, però que només posa l´accent en el primer, el de la LLIBERTAT.
Algú puntualitza que les escoles de negoci IESE
i ESADE, confessionals les dues, prioritzen bastant més els números que els valors. Nogués
creu que és difícil que canviïn.
L´ultima pregunta que es planteja és què cal fer
a nivell individual. Ell recomana fer-nos amb una
nova mentalitat on regeixi aquell lema de SALUT GLOBAL I UNA JUSTÍCIA PER TOTHOM
(si més no que amb el veí del costat siguem
justos nosaltres mateixos)
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE V DE PASQUA. Missa de vigília,
dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a
2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia
i 8 del vespre.

GRUPS DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. El
grup Sant Pau es reunirà dilluns dia 3 de maig,
a 1/4 de 7 de la tarda. El mateix dilluns dia 3, a
2/4 de 8 del vespre, es reunirà el grup Sant Lluc.
Dimarts dia 4, a 2/4 de 8 del vespre, reunió amb
el grup Sant Joan.
APLEC DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT
2021. Diumenge dia 9, a 2/4 d’11, Missa Solemne de la festivitat. A les 6 de la tarda Visita
Espiritual i Vespres. Dilluns a las 9 del matí Missa
Votiva de l’Acadèmia Catòlica i a les 11 inauguració de les pintures restaurades i del nou enllumenat. A 2/4 de 12 del migdia, Missa Solemne
presidida pel Sr. bisbe.
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ. A partir d’ara
podreu trobar en la part superior de la nostra pàgina web, una cita de l’evangeli amb una imatge
i les activitats programades. Animeu-vos a consultar-la!.
APLEC DE SANT PAU DE RIU-SEC. L’Aplec
de Sant Pau de Riu-sec és el 16 de maig, però
aquest any degut a la situació actual es passa al
diumenge dia 3 d’octubre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació
de pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 20202021 fent una tramesa mensual d’un guió de
pregària per fer-la a casa en família. Els interessats podeu sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

Jo. 15, 1-8

Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit,
tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi.
Jo sóc el cep i vosaltres les sarments.
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