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VIURE  AMB  ELS  ALTRES :  LA  CIVILITAT 
 

“La població no és tant sols, un lloc geogràfic, una aglomera-ció de persones que cohabiten en 
el mateix espai, sinó que és una categoria ètica. Ser ciutadà és quelcom més que residir en una 
urbs de ciment, és adoptar un determinat estil de vida i conrear unes determinades virtuts, entre 
les quals la civilitat hi juga una paper fonamental. De fet, la civilitat es contraposa a la barbàrie. 
Hi ha civilitat quan les persones són capaces de resoldre les seves diferències i els seus 
problemes mitjançant la paraula i l’acord. Hi ha , en canvi, barbàrie o incivilitat, quan els humans 
practiquen la violència com a forma de resoldre llurs problemes. La població és un espai on els 
humans dialoguen, pacten, arriben a acords i respecten mútuament llur dignitat. 

La civilitat no es demostra en les grans coses, sinó en els petits detalls, en la manera de viure 
dins d’un gran conglomerat humà. La forma com establim relació amb els altres mostra el grau 
de civilitat o d’incivilitat que tenim. Respecten el silenci dels nostres veïns? Reciclem les 
escombraries? Tenim cura de la neteja de la població? En aquests i tants d’altres detalls es 
mostra el grau de civilitat d’una persona. 

Una població és un espai plural on tracten de conviure persones amb hàbits i maneres de ser 
molt diferents. Conviure en un magma de pluralitat no és fàcil. Conviure en un magma de 
pluralitat no és fàcil ja que no sempre es poden harmonitzar els estils de vida. Davant d’aquest 
fenomen no és suficient la tolerància, encara que és una condició de possibilitat, sinó que cal el 
valor de la civilitat, que també es podria definir com la cordialitat o l’amistat civil. 

Ser cívic vol dir saber respectar el temps de l’altre, valorar la seva existència i respectar, 
igualment, el seu espai. És cívica la persona que té cura de l’espai que trepitja i que no tan sols 
no el deteriora, sinó que vetlla per el seu embelliment ja que li desagrada profundament viure en 
un marc lleig i brut. 

La persona cívica sap distingir entre allò que és públic i allò que és privat. Preserva 
cautelosament la privacitat dels altres i es guarda molt d’exposar-la, però, a més a més, té un 
gran sentit de responsabilitat vers la cosa pública, vers els espais que són de tots. La persona 
cívica considera allò públic com quelcom valuós: un banc d’una plaça, un semàfor, una planta 
d’un jardí públic,... Procura no generar molèsties al veïns i evitar incomoditats als altres. 

La civilitat ens fa més civilitzats i ens permet resoldre les nostres diferències per la via del diàleg 
i del consens. És essencial tractar de buscar solucions amb la paraula i el diàleg abans dels 
recursos jurídics adequats i a disposició. Si, com diuen els analistes, tendim cap una societat 
plural i diversa, serà essencial afinar el concepte de ciutadania multicultural. Hem de deixar 
enrere el concepte de ciutadania monocultural i endinsar-nos en la noció de ciutadania 
multicultural.” 

                                                             (“Cent valors per viure” Idea d’En Francesc Torralba)     

                                                          

 
 
 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 24,35-48 
 

Lucas describe el encuentro del Resucitado con sus discípulos como una experiencia fundante. El deseo 
de Jesús es claro. Su tarea no ha terminado en la cruz. Resucitado por Dios después de su ejecución, 
toma contacto con los suyos para poner en marcha un movimiento de "testigos" capaces de contagiar a 
todos los pueblos su Buena Noticia: "Vosotros sois mis testigos". 
 No es fácil convertir en testigos a aquellos hombres hundidos en el desconcierto y el miedo. A lo largo de 
toda la escena, los discípulos permanecen callados, en silencio total. El narrador solo describe su mundo 
interior: están llenos de terror; solo sienten turbación e incredulidad; todo aquello les parece demasiado 
hermoso para ser verdad. 

  

Es Jesús quien va a regenerar su fe. Lo más importante es que no se sientan solos. Lo han de sentir 
lleno de vida en medio de ellos. Estas son las primeras palabras que han de escuchar del Resucitado: 
"La Paz esté con vosotros... ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior?".  
 

Cuando olvidamos la presencia viva de Jesús en medio de nosotros; cuando lo ocultamos con nuestros 
protagonismos; cuando la tristeza nos impide sentir todo menos su paz; cuando nos contagiamos unos a 
otros pesimismo e incredulidad... estamos pecando contra el Resucitado. Sí no es posible una Iglesia de 
testigos. 
  

Para despertar su fe, Jesús no les pide que miren su rostro, sino sus manos y sus 
pies. Que vean sus heridas de crucificado. Que tengan siempre ante sus ojos su 
amor entregado hasta la muerte. No es un fantasma: "Soy yo en persona". El 
mismo que han conocido y amado por los caminos de Galilea. 
  

Siempre que pretendemos fundamentar la fe en el Resucitado con nuestras 
elucubraciones, lo convertimos en un fantasma. Para encontrarnos con él, hemos 
de recorrer el relato de los evangelios: descubrir esas manos que bendecían a los 
enfermos y acariciaban a los niños, esos pies cansados de caminar al encuentro 
de los más olvidados; descubrir sus heridas y su pasión. Es ese Jesús el que ahora 
vive resucitado por el Padre. 

  
A pesar de verlos llenos de miedo y de dudas, Jesús confía en sus discípulos. Él mismo les enviará el 
Espíritu que los sostendrá. Por eso les encomienda que prolonguen su presencia en el mundo: "Vosotros 
sois testigos de estas cosas". No han de enseñar doctrinas sublimes, sino contagiar su experiencia. No 
han de predicar grandes teorías sobre Cristo sino irradiar su Espíritu. Han de hacerlo creíble con la vida, 
no solo con palabras. Este es siempre el verdadero problema de la Iglesia: la falta de testigos. 

                                                                                                                                   José-Antonio Pagola  

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 14 20h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:15 11h. 
13h. 

difunts familia Bosch-Piquet   
difunts  familia Junquera-Ezquerra 

DILLUNS: 16 20h.  
DIMARTS:17 20h.  

DIMECRES: 28 20h.  

DIJOUS: 19 20h.  

DIVENDRES: 20 20h.  
DISSABTE: 21 20h.  

DIUMENGE: 22               11h. 
13h. 

Encarnació Fajardo Company 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REUNIONS 
DILLUNS   dia 16, a les. 20’30h. Consell Pastoral. 
D IJOUS dia 19, a les 10h. grup de “Nostra Dona” 
                        Des de les 12h., preveres de l’arxiprestat. 
 

GRUPS D’ESTUDI D’EVANGELI 
Els grups ens reunirem aquest dilluns dia 16 a les 18’30h. i el dimecres 18 a les 19h. 
 

ESPAI  DE  PREGÀRIA 
Dilluns dia 16, de 19’30, com cada primers de mes, farem una estona de pregària des de les 
19’30h. fins a les 20h. És una pregària guiada amb texts, música i silenci per reflexionar. 
  

 

 

Resultat  de la  col·lecta  extra  per  a  la Parròquia. 
El mes  passat  637,55€. 

Aquest  mes  312,02€ 
 


