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LLOAT SIGUEU (2) 

Continuem presentant l’encíclica del Papa Francesc «Lloat sigueu». Després 

de la introducció, de la qual ja vam parlar el proppassat Full parroquial 

núm. 292, el Papa, en el capítol 1, que porta per títol «El que està passant 

en la nostra casa», fa un recompte i una descripció de les principals 

«malalties» que està patint el nostre planeta. La llista és aquesta:  

1) Contaminació i canvi climàtic;  2) La qüestió de l’aigua; 3) Pèrdua 

de la biodiversitat; 4) Deterioració de la qualitat de la vida 

humana i degradació social: 5) Injustícia planetària; 6) La feblesa 

de les reaccions; 7) Diversitat d’opinions.  

Aquesta anàlisi que fa el Papa és molt interessant. L’anàlisi s’ha de llegir 

sencera, però escollirem unes ratlles de cadascun d’aquests set capítols que 

ajudin a veure cap on van els trets:  

-«Es produeixen centenars de milions de tones de residus per any, molts 

d’ells no biodegradables: residus domiciliaris i comercials, residus de 

demolició, residus clínics, electrònics i industrials, residus altament tòxics i 

radioactius. La terra, la nostra casa, sembla convertir-se  cada vegada més 

en un immens dipòsit de porqueria» (n. 21)  

-«És previsible que el control de l’aigua per part de grans empreses 

mundials es converteixi  en una de les principals fonts de conflictes d’aquest 

segle». (n. 31) 

-«Cada any desapareixen milers d’espècies vegetals i animals que ja no 

podrem conèixer...La immensa majoria s’extingeixen per raons que tenen a 

veure amb l’acció humana». (n. 33) 

 

 



-«No és propi d’habitants d’aquest planeta viure cada vegada més inundats 

de ciment, d’asfalt, vidre i metalls, privats del contacte físic amb la natura». 

(n. 44)   

-«El deute extern dels països pobres s’ha convertit en un instrument de 

control, però no passa el mateix amb el deute ecològic...De diverses 

maneres els pobles en vies de desenvolupament continuen alimentant el 

desenvolupament dels països més rics a costa del seu present i del seu 

futur». (n. 52) 

-«Hi ha més sensibilitat ecològica en les poblacions, encara que no arriba a 

modificar els hàbits danyosos de consum, que no semblen cedir sinó que 

s’amplien i despleguen» (n. 55) 

-«En un extrem (...) alguns afirmen que els problemes ecològics es 

resoldran simplement amb noves aplicacions tècniques, sense 

consideracions ètiques ni canvis de fons. A l’altre extrem, altres entenen 

que l’ésser humà, amb qualsevol de les seves intervencions, només pot ser 

una amenaça i perjudicar l’ecosistema mundial, per la qual cosa convé 

reduir la seva presència en el planeta i impedir-li tota mena d’intervenció». 

(n. 60) 

Continuarem un altre dia.  

El mossèn   

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dilluns, dia 24: per un difunt; dimarts, dia 

25: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 26: per la 

intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 27: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; divendres, dia 28: per la intenció del qui ha fet  

l’almoina; dissabte, dia 29:per Agustí Bellvehí i Esquís, difunt; 

diumenge, dia 30: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS  

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 14 d’agost, a 2/4 de 5 de la tarda,  a 

l’església parroquial, es va fer la celebració litúrgica de les exèquies sense 

missa per  José Veiga i Vergara, de 71 anys d’edat, natural de Santalla-

Samos (Lugo) i resident a Barcelona, que va morir el dia 12 d’agost, a 

Viladrau. Reposi en pau.    

BAPTISME: el proppassat dia 15 d’agost, a les 6 de la tarda, a l’església 

parroquial es va administrar el sagrament del Baptisme a la nena Molly 

Jolie León Ponce, nascuda a Viladrau, filla de Jonny Antonio i de Genny 

Karina. L’enhorabona a la Molly, als seus pares i als seus padrins.  

 



 

 

 


