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I   ¿QUINA ÉS LA VERITAT? 
 
No sóc economista, no tinc estudis referents a la matèria, senzillament sóc un contribuent més de 
la nostra societat que cada dia es lleva per emprendre la feina amb tota la il·lusió i amb ganes de 
fer el bé, però que escoltant la ràdio mentre hom va iniciant el dia cada dia queda més perplex 
davant les notícies de com va l’economia del nostre país i amb ganes de que s’airegi la situació.  
En primer lloc sembla el joc de marejar la perdiu amb dades, números i nomenclatura complicada 
que només especialistes comprenen(?). Els que donen les explicacions, en moltes d’ocasions, són 
part interessada d’un sistema que els ha mantingut, ben pagats, dins l’estructura que ens ha 
conduit a on estem i que no interessa aclarir massa el que està passant i menys encara com és 
que hi hem arribat. 
Sóc conscient que es tracta d’un sistema que té moltes implicacions en l’àmbit econòmic mundial, 
però, almenys crec que hauríem de ventilar el que estem vivint en l’estat espanyol perquè ens 
afecta vivament. 
Davant d’aquesta situació les paraules evasives, les expressions no intel·ligibles, les mitges veritats 
o fins i tot les mentides, em provoquen la pregunta del present escrit: ¿Quina és la veritat? 
Aquesta pregunta no me la faig per curiositat intel·lectual, sinó perquè en la situació que vivim i 
degut a la gran manipulació, mentida i abús del sistema econòmic que ha permès fer tanta 
manipulació del diner per part de les entitats bancàries, hi han tantes famílies, persones, petites 
industries, tallers, botigues,...i el poble senzill en general,  que estan patint un veritable calvari. 
Tots devem tenir quelcom de culpa perquè enlluernats pel que ens oferien  en l’estalvi del diner, 
ens varem vendre al seu poder. Aquest ha estat el nostre error social. Però també és veritat, que 
els qui ho han provocat ara i abans, des del lloc de poder tant polític com econòmic,  
continuen ostentant-se des dels mateixos llocs i amb grans pagaments (diguem-ne dels seus 
salaris). Les mateixes persones van saltant d’un lloc a un altre d’influència d’una manera impune 
com si no hagués passat res i, a més, agraint-les-hi públicament els serveis prestats, quan 
generosament se’ls jubila. 
Ja n’hi ha que saben per on va la veritat, o almenys, denuncien que ja han expressat el perill que hi 
havia d’anar a parar a on estem, però com sempre aquests no interessa que parlin públicament.  
Dir els errors, intentar cercar la veritat que afavoreixi a tothom, no abusar dels més senzills perquè 
no comprenen la trama de les hipoteques, dels estalvis bancaris,...és quelcom que no es permet dir 
perquè potser s’esbombarien massa coses. Amb tot ja n’hi han que ho estan fent, però, com he dit, 
no surten massa en els mitjans de comunicació. Sí que surten els de paraula complicada, i de 
mitges veritats que és el mateix que mentida. 
Repeteixo, el resultat de tot això és el patiment de la gent senzilla, d’estalvis senzills, de feines 
precàries o bé que es mantenen amb economies submergides. 
El crit a la veritat com recerca de la justícia en aquest camp de l’economia, és un autèntic crit a 
favor del valor cristià, perquè és denúncia de la mala gestió dels responsables en bé propi i perquè 
va a favor del col·lectiu social en general i especialment del més desprotegit i que més pateix. 
Després de tot continuo preguntant-me ¿Quan es dirà la veritat de tot l’afer econòmic? Però, també 
continuo creient en el dret a protestar i en la solidaritat dels senzills. 
                                                                                                                      Mn.Joaquim Rius 

 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 15, 9-17                                                                                                                                                              

Como el Padre me ha amado, así os he amado yo”Los escritos de Juan, el cuarto evangelista, no tienen 
por finalidad escribir una historia narrativa, sino explicar el sentido que tiene la vida de Jesús y, por tanto, 
cuál debe ser el sentido de nuestra vida: permaneced en mi amor, porque  “yo os he amado, como el 
Padre me ha amado”  Para el evangelista, Jesús el de Nazaret, es un “invento” del amor de Dios para 
expresar a los hombres su amor. Nunca estuvo Dios más cerca de los hombres. Nunca habló Dios un 
lenguaje tan humano y tan claro. Nunca manifestó Dios tanto su amor al hombre como en Jesús de 
Nazaret. 

“Si guardáis mis mandamientos”. El amor es la norma moral. “Y el segundo: ama al prójimo como a ti 
mismo, es igual al primero”. Porque todo se reduce al amor. La plenitud de un humano es el amor. No vale 
la religión que se siente cerca de Dios por cumplir leyes o por realizar ritos. Amar a los que nos rodean, 
empezando por los más cercanos, ese es el Nuevo Testamento de Jesús. Ese mandamiento cumple toda la 
Ley.  

“Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor”. “Los 
mandamientos de mi Padre” ¿Acaso el Padre le dio un código de leyes, para manejarse como Hijo del 
Hombre? Jesús de Nazaret demostró en su breve biografía que sólo le importaron su Padre y sus hermanos 
los hombres, empezando por los más débiles y más cercanos. A eso le condujo su fe, su libertad, y su 
valor. Y por lo visto, esa fe, esa libertad y ese valor es lo único que “salva” al hombre.  

“Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud”. Su 
Padre, lo que el Padre quiere, permanecer en el amor y todo esto es para que vuestra alegría llegue a 
plenitud. Es decir, que toda la fe y todo el amor termina en la plenitud de alegría. El síntoma que indica la 
cercanía del Padre es la alegría. Habría que revisar muy en profundidad la fe recibida y la fe a la que nos 
dedicamos.  

“Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado”. Esto ha sido la gran 
novedad del cristianismo a lo largo de la Historia. Si queréis estudiar la historia de la Iglesia de Jesús, no 
estudiéis la historia de los Papas, ni las Cruzadas, ni los Concilios, repasad el milagro del amor pequeño y 
grande de los miles y millones de seguidores de Jesús que han amado a los demás. Detectad la levadura 
introducida en la masa de la historia. No es otra que el amor de muchos que dieron sus vidas por otros. 

Nadie tiene mayor amor. Que aquel que llegó a derramar su sangre y entregar su cuerpo para indicar el 
camino. Es esto lp que aceptamos y creemos al comer este pan.                                      Luis Alemán Mur 

 
  INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

 DISSABTE:12 20h. difunts:Jordi  Martínez González;  Beatriz 
Soler Caparrós; Juan-José Garriga Calonge; 
Joaquima Bofill Sabé. 

 DIUMENGE:13 11h. 
 13h. 

Marcel Campreciós. 

 DILLUNS:14 20h.  
 DIMARTS:15 20h. Salvador Juan. 
 DIMECRES:16 20h.  
 DIJOUS:17 20h. Carme Miralles; Josefa Burés; Francisqueta 

Serratacó.  
 DIVENDRES:18 20h.  
 DISSABTE:19 20h. esposos: Juan Marín i Damiana Castillo; fills 

Catalina i Andrés   
 DIUMENGE:20                    11h. 

13h. 
difunts família Bosch-Salinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 PRIMERES COMUNIONS: 
 
Aquesta setmana han participat per primera vegada de l’eucaristia: Mireia Montes Méndez, Joan-
Miquel Marcos Salleras, Gonzalo i Victoria Martínez Navarro, Adrián Franco Serrano, Isabel Martín 
Valle, Cristina Valle García, Judit Gonzalez Clot, Margot i Laia Canavaggia Gasch, Andrea Vega 
Ramírez, Alejandra Afuera del Rio. 
 

 CONFERÈNCIA: 
 

“PROFETESSES BÍBLIQUES. La veu pública de les dones”.  
El proper divendres, dia 18, a les 21h,  el grup “Nostra Dona” ens ha preparat aquesta conferència:  
A la sala de la rectoria. 
Amb  Mª Assumpta Torrents i  Gardela 
       Dra.  en  Antropologia Cultural 
       Llic. en  Fil. i Lletres (Psicologia) i en Teologia Bíblica. 
 
 CONDOL: 
El donem als familiars de N’ Esperança Orriols Torres.  
Que descansi en la pau de Déu.  

 

 

                                      

 FAN  FALTA                                           HACEN  FALTA    
POTS DE CIGRONS CUITS                            BOTES DE GARBANZOS  COCIDOS 
POTS DE MONGETES CUITES                      BOTES DE JUDIAS  COCIDAS 
POTS DE LLENTIES CUITES                         BOTES DE  LENTEJAS  COCIDAS 
OLI                                                                   ACEITE 
LLAUNES DE TONYINA                                 LATAS DE ATÚN 
LLAUNES DE SARDINES                               LATAS   DE  SARDINAS 
LLAUNES DE TOMÀQUET TRITURAT          LATAS DE TOMATE TRITURADO 
LLET DESNATADA                                         LECHE DESNATADA 
PASTILLES PER FER SOPA                          PASTILLAS PARA HECER SOPA 
LLET CONDENSADA                                      LECHE CONDENSADA 
CARTRÓ DE BROU                                         CARTON DE CALDO 
GEL DE  BANY                                                GEL  DE BAÑO                                                     
DETERGEN PER RENTAR ROBA                  DETERGENTE PARA LA ROPA 
SABÓ PER RENTAR PLATS                          JABÓN PARA LAVAR PLATOS 
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