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LA CARA AMABLE DE LA NOTÍCIA (2) 

Avui continuant el que vam dir en el darrer full parroquial, recollim una altra 

notícia que s’ha produït aquest estiu i ens fixarem en la «cara amable» de la 

notícia. De vegades uns fets que, en principi, haurien d’avergonyir el món 

sencer, desencadenen reaccions  positives i, per suposat, fan reflexionar a 

molta gent.  Nosaltres, cristians, no podem ignorar aquests fets perquè tal 

com dèiem diumenge passat i com ens va ensenyar el Concili Vaticà II:  

«No hi ha res de veritablement humà que no hagi de trobar eco en els 

nostres cors».  

Aquest estiu la TV i els diaris ens han ofert nombroses imatges d’un 

espectacle depriment i dramàtic: l’onada d’immigrants  subsaharians que 

per via marítima, amb pastera, i amb perill evident de llur vida,  arriben per 

Melilla i l’estret de Gibraltar. El 13 d’agost es donava la notícia de l’arribada 

de més de set-cents immigrants joves (640 homes; 95 dones i 20 menors)  

i se’ns mostraven imatges en les quals alguns joves estaven enfilats a la 

tanca fronterera intentant superar-la. Segons les notícies, la Guàrdia Civil 

va permetre que entressin a Espanya cinquanta d’aquests joves, després de 

set hores d’estar enfilats a la tanca.  D’altra banda, s’informava que en les 

darreres 36 hores 1.054 persones havien estat rescatades del mar.   

Davant d’aquesta notícia, que es va repetint, s’han encès els llums d’alarma 

i s’ha avivat la consciència que cal atendre totes aquestes persones per 

raons humanitàries, tot i que no se sap on ficar tanta gent.   

La «cara amable» d’aquesta notícia rau en què ens posa davant dels ulls i 

del cor el problema gravíssim de la immigració, davant del qual s’han dit i 

repetit una colla de coses que val la pena saber. Recollim les paraules que 

va dir el sacerdot Isidoro Macías, conegut com «Padre Patera»: «No sé què 

faran, ni on ficaran tanta gent. És una vergonya que aquestes coses 

estiguin passant l’any 2014». I en un editorial d’un diari es podia llegir això: 

«El control policial i els acords diplomàtics, tot i això, són únicament 

mesures pal·liatives que intenten posar portes al camp, perquè el drama de 

la pressió immigratòria procedent de l’Àfrica prossegueix -i prosseguirà en 

el futur- arran de l’enorme bretxa de pobresa que la separa d’Europa. 

L’única solució de debò al problema estaria en un gran pla internacional -o 

en el seu cas europeu- d’ajuda al desenvolupament de l’Àfrica».  

Com es deia en aquest mateix editorial,  «Les pasteres i els assalts 

desesperats a les tanques de Melilla ens recorden que l’assignatura continua 

pendent», i aquesta és la «cara amable» de la notícia. Cal aturar-nos, 



doncs, a prendre consciència que, com diu el Papa Francesc, hem entrat en 

la cultura del «descartament»: en el món hi ha persones que se’ls considera 

com un «rebuig», «sobrants». I això no és pas llei de Déu.     

El mossèn  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 18: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 20: pels difunts de la família 

Salarich Llorà; diumenge, dia 21: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

DIA DE LA CATEDRAL I JORNADA DIOCESANA:   Avui, a la tarda, 

a la catedral de Vic, a les 17,30 (a dos quarts de sis de la tarda), 

el senyor bisbe presidirà l’Eucaristia amb motiu de la celebració de 

dos actes importants: el dia de la catedral, amb el qual recordarem 

el dia en què la catedral fou dedicada o consagrada; i la Jornada 

Diocesana de començament de curs en la qual es farà la 

promulgació i el lliurament del Pla Diocesà de Pastoral 2014-2019. 

Aquest Pla Diocesà de Pastoral és com el «full de ruta», el mapa, que 

tots els fidels diocesans som convidats  a conèixer i a  seguir a l’hora 

de treballar per tal d’anunciar amb més vigor i empenta l’Evangeli de 

Jesús.  Ja tindrem ocasió d’anar presentant, en aquest full parroquial, 

els aspectes principals d’aquest Pla Diocesà de Pastoral i ens podrem 

fer càrrec del que se’ns demana de fer en concret, individualment i 

com a comunitat parroquial, de cara a ser deixebles i missioners i de 

cara a anar fent que la parròquia sigui, sobretot, una parròquia 

missionera.  

FESTA MAJOR 2014: Dilluns passat, festa del Naixement de la 

Verge Maria, vam celebrar la missa solemne de la festa major i 

l’assistència de fidels fou notable. Una estona abans de la missa, la 

Núria Medina va fer assajar els cants i, al final, vam resar, tots junts, 

la Visita Espiritual a la Verge de l’Erola. La missa va ser presidida pel 

mossèn del poble, que va dir l’homilia, i concelebrada per quatre 

rectors: el de Santa Eugènia de Berga; el de Mura i Talamanca; el de 

la Sagrada Família de Manresa i el de Centelles.  No hi va faltar una 

representació de l’Ajuntament, amb el Sr. Alcalde al capdavant. Entre 

tots, doncs, vam donar solemnitat a la festa. El dimarts, vam celebrar 

la missa en sufragi dels difunts del poble, amb un record especial per 

als viladrauencs que des del setembre de l’any passat havien mort. 

L’assistència de fidels també va ser satisfactòria.   



     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


