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PRIMES D’ESCÀNDOL EN EL FUTBOL 

Segons s’ha pogut llegir a la premsa d’aquests dies passats, cada jugador 

de la selecció espanyola de futbol rebrà una prima de 720.000 euros si 

guanyen el campionat mundial de futbol que se celebrarà al Brasil 

properament. Aquesta quantitat que es considera  un escàndol -es parla  de 

«primes d’escàndol»-  contrasta amb el que rebran els jugadors del Brasil 

(330.000 euros), França (330.000 euros) o Alemanya (300.000 euros), si 

és que aquests jugadors queden campions. Per tant, els responsables del 

futbol espanyol desafien la crisi econòmica i semblen ignorar els informes 

seriosos de Foessa i Càritas que diuen que  «les polítiques d’austeritat han 

generat una major vulnerabilitat de la societat espanyola»  i  que la pobresa 

a Espanya és «una pobresa més extrema, intensa i crònica». 

Que ens hem de distreure és evident; que el futbol és una distracció per a 

molta i molta gent també; que el futbol desactiva, en certa manera, la 

conflictivitat social i laboral, potser també. Però hi ha ratlles vermelles que 

no es poden traspassar, si no volem menystenir la dignitat de la persona 

humana i no volem que es generin violències i manifestacions violentes o 

vandàliques pels carrers de les grans ciutats.  

Aquesta notícia del diari -els 720.000 euros de prima als futbolistes de la 

selecció espanyola-, com l’ha de llegir un pare de família que està a l’atur? 

Com l’ha de llegir una dona sola que ha d’alimentar els seus dos o tres fills i 

no arriba a cobrar sis cents euros al mes? Com l’ha de llegir un jove que 

busca feina i només troba feines per uns quants dies? Com l’ha de llegir un 

home o una dona de cinquanta anys que ha de pagar una hipoteca i acaba 

de ser acomiadat de l’empresa on treballava? Com l’ha de llegir un petit 

empresari que ha de fer mil i un equilibris per tirar l’empresa endavant? I 

de preguntes per l’estil en podríem anar posant. Pel que fa al país amfitrió, 

Brasil, també es veu que hi ha problemes: hi ha gent indignada i s’han 

organitzat protestes criticant els jugadors de la selecció del Brasil. D’altra 

banda, es veu que és evident  que «la insatisfacció ciutadana  davant el 

cost del Mundial de futbol és un sentiment majoritari” entre els dos-cents 

milions de brasilers. 

Crec que davant d’aquestes notícies no podem ser indiferents. No ens 

podem escandalitzar per unes coses i per les altres no. Cal ser equilibrats, 

més equilibrats en els nostres judicis, i per suposat, més justos. Un 

escàndol sempre és un escàndol. I objectivament parlant, els 720.000 euros 



de prima a cada futbolista de la selecció espanyola si es guanya el Mundial 

és un escàndol per si mateix i, en les circumstàncies actuals de greu crisi 

econòmica, encara més. No pot ser que perquè un país pugui adquirir 

renom guanyant un campionat mundial de futbol, s’hagi d’actuar de manera 

prepotent i irresponsable fent befa, encara que sigui indirectament, de la 

gent que no pot arribar a final de mes o que els costa molt d’arribar-hi. 

Esport sí, escàndol no.      

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA  

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 19: pels difunts de la família Serra 

Muntal;  dissabte, dia 21: per Josep Font i Raimunda Autonell, difunts; 

diumenge, dia 22: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

TEMPS LITÚRGIC DE DURANT L’ANY: El proppassat diumenge, solemnitat de 

Pentecosta, després del rés de Completes, es va acabar el temps de Pasqua i va 

començar el temps litúrgic de durant l’any, amb la setmana X de durant l’any. 

El ciri pasqual el guardarem dins el baptisteri per a poder encendre-hi els ciris dels 

batejats a les celebracions del Baptisme. El color habitual dels ornaments litúrgics, 

tret de les solemnitats i d’altres festivitats, serà el color verd.  

DEFUNCIÓ: El proppassat dia 3 de juny del 2014 va morir, a Barcelona, la Maria 

Eulàlia Trias i Vidal de Llobatera. L’urna que contenia les seves cendres va ser 

depositada  en un nínxol familiar del cementiri de Viladrau, el dijous, dia 5 de juny, 

a les 12 del migdia. Reposi en pau!    

MES DEL SAGRAT COR: durant aquest mes de juny, després del rés del sant 

Rosari, es resaran les deprecacions i la consagració al Sagrat Cor de Jesús (amb el 

text del Dr. Torras i Bages). 

DIUMENGE VINENT ÉS LA SOLEMNITAT DE CORPUS: Després de la missa 

farem uns minuts d’adoració al Santíssim Sagrament. «L’Eucaristia impulsa a tot el 

qui cregui en Crist a fer-se “pa partit” per als altres, i per tant, a treballar per un 

món més just i fratern” (Benet XVI, a Sagrament de la Caritat)  

DEMÀ, DIA 16, L’EXCURSIÓ PARROQUIAL: Sortirem a tres quarts de nou del 

matí, de davant de l’Ajuntament. Tornarem entre set i vuit de la tarda. Porteu 

algun jersei i calçat adequat i còmode per a poder caminar una mica. Ens arribarem 

allà on neix el riu Llobregat i visitarem el poble de Castellar de n’Hug. Després 

anirem cap al santuari de Montgrony, on hi ha la imatge de la Verge patrona del 

Ripollès; dinarem al restaurant que hi ha a Montgrony i, havent dinat, baixarem cap 

a Gombrèn a visitar la casa nadiua de Sant Francesc Coll i Guitart, el fundador de 

les germanes Dominiques de l’Anunciata del P. Coll, les monges que abans hi havia 

a Viladrau. Preu de l’autocar: 15,00 euros; preu del dinar: 15,00 euros. Total: 

30,00 euros.   



 


