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LA NOSTRA RELACIÓ AMB LES NOVES TECNOLOGIES 

S’ha dit i escrit moltes vegades que les noves tecnologies, per si mateixes, 

no són ni bones ni dolentes; el que les fa bones o dolentes és l’ús que en 

fem. I en l’ús que en fem, és on hi ha el problema principal.  

Es multipliquen les veus d’alerta davant l’ús exagerat dels mòbils, les 

tauletes tàctils, els smartphones, els ordinadors personals..., sobretot, 

perquè el seu abús (o mal ús) té unes conseqüències que tots podem 

veure: si abans era l’abús de TV que impedia que, a taula, les famílies 

tinguessin una conversa, ara el que ho impedeix és l’abús de les noves 

tecnologies, tant per part dels nens, dels adolescents i dels joves com dels 

grans.  

Recentment, en un diari, hi havia una reflexió  molt adient, signada per 

Carles Casajuana, sobre aquesta qüestió. L’autor fa algunes constatacions  

amb les quals segurament tots hi estem d’acord. En copiem algunes: «Ara 

són els ordinadors personals i els mòbils, que amb el seu degoteig constant 

de SMS, whatsapps, trucades i alertes, també s’han convertit en els 

enemics de la convivència familiar i de qualsevol forma de diàleg». I afegeix 

«A tots ens desconcerta veure tres persones juntes al voltant d’una taula en 

un bar consultant cada un el seu telèfon. De vegades, tenim la impressió 

que l’única manera de comunicar-nos sense entrebancs amb la persona que 

tenim al davant seria trucar-li al mòbil». I una observació d’una gran finor: 

«Tots aquests aparells han allargat la jornada laboral de molts -siguin 

directius o empleats- que cada cop tenen més dificultat a desconnectar de 

la feina».  

A continuació, l’autor es pregunta: «Però, ¿què faríem avui sense aquests 

fòtils?» I després d’enumerar alguns aspectes positius i negatius d’aquestes 

noves tecnologies, conclou l’article dient: «El progrés (...) sempre s’emporta 

alguna cosa a canvi del que ens dóna. I, tanmateix, qui hi vol renunciar? 

Qui estigui disposat a prescindir de l’ordinador personal, del mòbil, de 

whatsapp, de Skype i de les xarxes socials que tiri la primera pedra.» 

La conclusió de tot plegat sembla clara, però difícil de portar a la pràctica: 

hauríem d’evitar de posar-nos al servei de les noves tecnologies i servir-

nos-en pel que sigui estrictament necessari. Parafrasejant una coneguda 

frase de l’Evangeli podríem dir: L’home, les persones, no estem fets per 

posar-nos al servei de les noves tecnologies, sinó que les noves tecnologies 

han d’estar al servei de les persones. Això és un repte, però l’hem 



d’entomar. No pot ser que vivint en l’era de la informació i de la 

comunicació global ens costi tant de comunicar-nos amb els qui tenim més 

a la vora, amb  els qui conviuen amb nosaltres, mengen amb nosaltres, o 

són els nostres veïns o viuen en el mateix poble que nosaltres. 

El papa Francesc, que està molt al cas d’aquestes coses, escriu: 

«L’individualisme postmodern i globalitzat afavoreix un estil de vida que 

debilita el desenvolupament i l’estabilitat dels vincles entre les persones, i 

que desnaturalitza els vincles familiars». I encoratja als cristians a «una 

comunió que guareixi, promogui i afermi els vincles interpersonals» (cf. La 

joia de l’Evangeli, n. 67).   

El mossèn       

HEM COMENÇAT LA QUARESMA 

Dimecres passat, Dimecres de Cendra, vam començar la Quaresma. Ara tenim al 

davant cinc diumenges per a exercitar-nos a fer créixer la nostra fe, a convertir-nos, a 

reorientar la nostra vida vers Déu. 

Durant la Quaresma, l’Església ens demana de tenir en compte una colla de coses per 

a fer-nos adonar que estem en temps de penitència: en les misses, no es diu el Glòria 

(llevat de les solemnitats i festes); abans de  l’Evangeli no és canta l’Al·leluia, sinó una 

altra aclamació; no és permès tocar instruments musicals per acompanyar el cant. Són 

excepcions les solemnitats, les festes i el Diumenge IV de Quaresma, conegut com a  

«diumenge de l’alegria»; no és permès de posar flors a l’altar, tret de les solemnitats i 

del Diumenge IV de Quaresma. 

El color dels ornaments litúrgics és el morat, signe de penitència.     

Tots els divendres de Quaresma són dies d’abstinència. El Dimecres de Cendra i el 

Divendres Sant són dies de dejuni, a més de dies d’abstinència.      

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 18: per Matilde Martí, difunta; 

dissabte, dia 20: per Carme Salarich, difunta; diumenge, dia 21: pel 

poble de Viladrau.  

VIACRUCIS: cada dissabte de Quaresma, a les 7 del vespre (19h), 

abans de la missa, a l’església parroquial, farem el viacrucis. Recomanem 

vivament de fer, durant la Quaresma, el viacrucis a casa. Hi ha textos molt 

ben fets i clars que ens ajudaran a meditar la passió, mort i resurrecció de 

Jesús. Recordem que la parròquia va editar un llibret per seguir el viacrucis, 

que el podeu adquirir per dos euros.     

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Aquest mes no hi haurà sessió 

de formació perquè els dissabtes de Quaresma, abans de la missa, fem el 

viacrucis.        



 

 

 


