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POSSIBLE “EUROVEGAS”, AL BAIX-LLOBREGAT 
 
Davant la possible implantació d’aquest gran complex, lúdic i turístic, en terrenys que 
formen part de la nostra diòcesi de St.Feliu de Llobregat, el nostre bisbe Agustí, després 
d’assessorar-se i de consultar tant a organismes i tècnics de dins com de fora de 
l’Església, ha fet una declaració pels catòlics i per a tothom qui vulgui escoltar, de la que 
n’exposem un extracte amb els punts fonamentals, deixant les raons de fer-la i el comiat. 
(Si algú li interessa complerta, pot consultar la pàgina del Bisbat:  www bisbatsantfeliu.cat). 
 
“ 1- El projecte es presenta com realment oportú en el marc de la crisi, que actualment 
patim, a la vista dels beneficis econòmics que, a curt termini, aportaria a la zona. Les fortes 
inversions previstes significarien un respir pel que fa al desenvolupament econòmic i la 
creació de llocs de treball directes i indirectes, especialment durants el temps de creació 
d’infraestructures i construcció immobiliària. 
 
    2-  Tanmateix aquest possible benefici econòmic presenta molts dubtes pel que fa a la 
seva eficàcia real i la seva conveniència. En primer lloc, no està clar que, a llarg termini, es 
pugui considerar un creixement i un desenvolupament real de l’economia. Les 
informacions que ens arriben de la situació econòmica i social dels llocs on fa molts anys 
que existeixen aquesta mena de negocis, no acrediten uns resultats satisfactoris en aquest 
sentit. Els beneficis d’aquests negocis normalment van dirigits a l’acumulació d’un capital, 
que resta fora i lluny del lloc on s’ha treballat. Per altra banda, encara que al seu voltant 
pot haver-hi establiments de caire estrictament turístic, el nucli característic d’aquest 
projecte consisteix  en un negoci que explota el joc de l’atzar en grans proporcions, 
vinculat sovint amb operacions especulatives i el  
foment dels diners fàcils. Per contra les anàlisis més lúcides de la crisi econòmica actual 
estan reclamant la promoció d’una economia realment productiva, realitzada dintre dels 
paràmetres de l’ètica, com a únic camí de superació. 
 
  3-  Però l’objecció que posem més greu a aquest projecte és el preu humà que exigeix 
per a obtenir un hipotètic benefici econòmic. El preu humà, la pèrdua de qualitat humana 
que suposaria, seria real i profunda, encara que romangui amagada al costat del miratge 
d’un possible benefici. En l’àmbit estrictament social, la implantació d’aquest projecte, 
demanaria l’exempció de moltes obligacions tributàries i legals, que, un cop concedida 
suposaria un greuge important per al bé comú i per a altres iniciatives empresarials. Però 
el més preocupant és la repercussió en l’àmbit de la cultura, la convivència, l’estil de vida o 
l’educació...El conjunt d’elements que envolten aquest tipus de negoci amb una tal 



magnitud, de fet, determinen tot un món, un estil de vida, que podem qualificar de 
“degradant” per a la persona humana. Els diners fàcils, la manca d’escrúpols, els abusos 
de tots tipus, el consum i la disbauxa sense fre, acaben oferint un terreny abonat per a tota 
mena d’agressions a la dignitat de les persones i, fins i tot, de malalties, amb greus 
repercussions socials, com ara, ludopaties, drogoaddiccions, dependències, 
depressions...En aquest sentit, el discerniment que fa la moral catòlica sobre el joc d’atzar 
no significa una valoració indiscriminada del mateix, sinó que, segons llegim al Catecisme 
de l’Església Catòlica, afirmem que el joc moralment acceptable té uns límits, es a dir, els 
límits que estableix el perjudici seriós per a la subsistència pròpia o aliena, l’addicció, 
l’abús, la servitud, la injustícia...Considerem a més aquí no tan sols el joc en sí, sinó sobre 
tot l’ambient que de fet l’envolta. 
 
  4-   Hi ha una altra raó, que no deixa de ser també de caire moral, i que presenta un 
seriós interrogant a la iniciativa “Eurovegas”. És el conjunt de perjudicis que ocasionaria a 
l’ecologia del terreny on es preten construir. L’ocupació directa de 800 hectàrees, més els 
espais que previsiblement s’ocuparien al seu voltant, amb aquests tipus d’edificis, les 
infraestructures urbanes i els accessos corresponents,produiria un greu impacte en 
l’equilibri ecològic i natural de la zona. 
El Baix Llobregat, amb el seu Parc Agrari, les zones humides, els aqüífers, el delta del 
Llobregat, té un alt valor natural i una riquesa que demana protecció, com de fet ja s’ha 
establert en gran part per llei. Si aquesta iniciativa anés endavant es produiria una ferida 
irreparable en aquest territori”. 
 

 
 

COMENTARIO A LA FIESTA DE HOY  
 
La festividad de San Juan representa el pórtico de las fiestas que a lo largo del verano se 
irán celebrando en nuestros pueblos. 

Pero, ¿qué es «hacer fiesta»? ¿qué es lo que diferencia al día de fiesta de un día 
ordinario? «¿Por qué unos días son mayores que otros si todo el año la luz nos viene del 
sol?», se pregunta el libro del Eclesiástico. 

Son bastantes los que piensan que el hombre actual está perdiendo la capacidad de 
«celebrar fiestas». Algunos llegan a hablar de una «civilización sin fiestas». Cuando «la 
actividad desnuda», el trabajo y la eficacia marcan el sistema de una sociedad y nuestra 
vida entera, la fiesta queda como vacía de su contenido más hondo. La fiesta se convierte 
entonces en día «no laborable», día de vacación. Un tiempo en el que, paradójicamente, 
hay que «trabajar» y esforzarse por conseguir una alegría que de ordinario no hay en 
nuestra vida. 

Entonces la fiesta deja su lugar al espectáculo, el turismo, la huida de los viajes o la 
ebriedad de «las salas de fiesta». 

Pero la fiesta es mucho más que una «suspensión del trabajo» o una distensión física. El 
hombre es mucho más que un «animal laborable» o una máquina que necesita 
recuperación. 

Lo importante es «vivir en fiesta» por dentro. Saber celebrar la vida. Abrirnos al regalo del 
Creador. Despertar lo mejor que hay en nosotros y que queda oscurecido por el olvido, la 
superficialidad, la actividad y el ritmo agitado de cada día. 

Vivir con el corazón abierto a ese Padre que da sentido y valor definitivo a nuestro vivir 
diario. Sentirnos hermanos de los hombres y amigos de la creación entera. Dejar hablar a 
nuestro Dios y gustar su presencia cariñosa en nuestra existencia. 



Entonces la fiesta se carga de un significado auténtico, se tiñe de una alegría que nada 
tiene que ver con el goce del trabajo eficaz y bien realizado, nos regenera y nos redime del 
hastío y el desgaste diario. 

Quien no lo haya descubierto seguirá confundiendo lamentablemente las vacaciones con 
la fiesta, sencillamente porque es incapaz de «vivir en fiesta». 

 INTENCIONS DE MISSA: 
  
DISSABTE:23 20h    Núria Gaig 
DIUMENGE:24                   11h. 

 
 

13h 

Ferran Ruiz Riera (23aniv.);esposos Esperança i Ventura 
Orriols i filla Esperança; Oleguer Farràs ; 
difunts família Gener-Rovira. 

DILLUNS:25 20h difunts família Vila-Oliveras. 
DIMARTS:26   
DIMECRES:27 20h.   difunts Àngel Boo;Juan Boo i Avelina Tormo;Júlia Tormo i 

família 
DIJOUS:28 20h. difunts: Juan-José Garriga Calonge (1er. Aniv.);: esposos 

Marçal i Rosalia;  Anna Maria. 
DIVENDRES:29 20h.  
DISSABTE:30 20h Anna Rosell Poch. 
DIUMENGE:1                    11h. 

13h 
 

 BAPTISMES 
 
Aquest dissabte han estat batejats: Inés-Maria Palomar Sagüés; Carlota Roig Guanter; els 
germans, Adrià  i  Biel de Fàbregues-Boixar i Galvâo.  
Donem-ne gràcies a Déu i amb la confiança que, els pares i padrins d’aquest infants, 
educaran en el coneixement de Jesús i amb l’ambient familiar màximament cristià. 
 
 SETMANA CATEQUÈTICA 
 

Els tres bisbats: Barcelona, Terrassa i, el nostre, St.Feliu de Llobregat ofereixen una 
setmana ( del 9 al 12 de Juliol) d’aprofundiment doctrinal de la fe amb temes que tenen 
incidència en la catequesi, però són bons per a tothom. En el despatx parroquial disposem 
de fulls per a la matrícula i informació. 
 
 

 
 
 

 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 
 



 
 
 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Plaça de l’Església Nº 4  08960 - SANT JUST DESVERN 

Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14 
E-Mail: justipastor@telefonica.net 

www.santjust.org/parroquia 
Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 

Web diòcesi de Sant Feliu de Llobregat: www.bisbatsantfeliu.cat 
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