
 

 

Diumenge 27-10-2019  

Culte de la Reforma 

 

Preludi musical 

Benvinguda 

Invocació 

Himne 35 CG 

Crida a la lloança: 

Salm 84, 1-8 

The Cor: Pare nostre 

Acció de gràcies 

Himne 1 CG 

Lectures bíbliques: Jeremies 14, 7-10.19-22 i 2 Timoteu 4, 6-8.16-18 

Himne 73 CG 

Proclamació de la Paraula: Lluc 18, 9-14 

Interludi musical 

Confessió de pecats 

Himne 203 HC 

Anunci de la gràcia 

The Cor: Sublim fou la gràcia del Senyor 

Vida Comunitària: 

Presentació de les Ofrenes 

Anuncis 

Confessió de fe 

Himne 71 CG 

Benedicció 

Postludi 
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Litúrgia i proclamació: Marta López Ballalta 

Escola Dominical: Judit Pallàs 

Música: Robert Bailey 

Lectures: David Melenchón 

Diaca: Abel García 

Ajudant de diaca: Joan Salvador 
Butlletí: Samuel Fabra 

 

 

LES INUNDACIONS I ELS SEUS EFECTES 
 

Al meu país la pluja no sap ploure; 
o plou poc o plou massa, 
si plou poc és la sequera, 

si plou massa és la catàstrofe... 
 

Fa anys, Raimon -el cantautor de Xà!va- va descriure de manera 
molt encertada una de les caracterís!ques del clima mediterrani que 
gaudim i pa!m als Països Catalans. Hi ha indrets on la pluja és amable, 
moderada, persistent. Aquí no. Passem sense solució de con!nuïtat de 
mesos de sequera que afavoreixen els incendis forestals a tempestes 
tardorenques que generen devastadores riuades. 

És per això que quan hi ha avís d’una situació de llevant durant la 
tardor, tothom sap que és el moment de prendre precaucions. S’han 
d’enre!rar els cotxes de les rambles i cal repassar perquè les lleres dels 
rius es!guin en condicions de resis!r una gran avinguda d’aigua. Per 
descomptat, la feina s’hauria d’haver fet an!cipadament, però aquest 
és un altre tema. 

En tot cas, les tempestes de tardor i les llevantades que fan créixer 
sobtadament unes rieres que poden portar mesos o anys seques, no 
són cap novetat. Llevantades sempre n’hi ha hagut, i seguirà havent-
n’hi. 

 
El doctor en biologia i inves!gador del CSIC a l’Ins!tut d’Inves!ga-

cions Biomèdiques de Barcelona, Daniel Closa ens explica: 
 El mo�u d’aquestes llevantades és senzill. Just al final dels mesos 

d’es�u la temperatura de l’aigua de mar a la super"cie és més alta que 

en cap altre moment de l’any. Això vol dir que hi haurà més evaporació 
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que mai i que la capacitat de generar nuvolades és al punt màxim. De 

vegades hi ha una borrasca que es posa en determinada posició i fa que 

el vent empenyi l’aire carregat d’humitat cap a terra ferma. Aleshores 

topa amb corrents d’aire més fred, la humitat es transforma en pluja i 

tota l’aigua evaporada retorna cap avall de manera torrencial. La resta 

de l’any, la temperatura de l’aigua no és prou elevada com per transpor-

tar tanta aigua cap als núvols, de manera que les tempestes de tardor 

són les més intenses que acostumem a tenir per aquí. 

Per això, quan, després d’un desastre com el d’aquesta setmana ens 

preguntem si el fenomen està causat pel canvi climà�c, la resposta és 

que no. No ha passat res que no hagi passat en altres ocasions al llarg de 

la història. Ara bé, això no vol dir que l’escalfament global no hi �ngui res 

a veure. Amb unes temperatures cada vegada més altes, el nivell d’eva-

poració i per tant la quan�tat d’aigua transportada del mar cap als nú-

vols serà cada vegada més gran. En conseqüència, les llevantades segui-

ran ocasionant-se de la mateixa manera, però s’ha de preveure que la 

seva intensitat serà cada vegada més gran. 

Això vol dir que aquelles grans tempestes històriques que passaven 

cada mig segle, seran cada vegada més freqüents. També que les previsi-

ons de recurrència, d’inundabilitat, de cabals màxims i de danys previsi-

bles s’hauran d’anar corregint. Aviat, les dades històriques ja no ens ser-

viran per fer previsions i prendre les mesures per�nents. 

I tot i així, hi haurà qui seguirà construint als llits d’inundació dels 

rius o deixant els cotxes a les rieres.  

 
A mi, aquestes tempestes amb les seves conseqüències m’han fet 

venir a la memòria un text bíblic. 
«Jo us diré a qui s'assembla tothom qui ve a escoltar les me-

ves paraules i les compleix. S'assembla a un home que construïa 
una casa; va cavar i va enfondir fins que assentà el fonament so-
bre roca. Quan vingué la inundació, el riu va enves!r contra 
aquella casa, però no la pogué somoure, perquè estava ben edifi-
cada. Però el qui escolta les meves paraules i no les compleix, 
s'assembla a un home que va construir una casa al pla de terra, 
sense fonaments. El riu la va enves!r, i de seguida es va ensorrar: 
la destrucció d'aquella casa fou completa.»            Lc 6,47-49   

 

 

És una reflexió que em faig a mi mateix.  
Es!c escoltant les “seves” paraules?  
Es!c complint-les? 
La visió del desastre que han provocat aquests rius desbocats i la des-

trucció total d’edificis sencers m’esgarrifa. I tot plegat em porta a pensar 
en el deure que tenim tots de fonamentar bé la nostra fe i la nostra mane-
ra de viure-la. 

SFM 

FAMÍLIA CRISTIANA 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de 
salut no poden venir, i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els 
acompanyi amb l’escalf de la comunitat. 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Aquesta setmana hem pogut comprar pel "Chiringuito" llaunes grans de 
tonyina i pots de maionesa que els hi feien molta falta... també han vingut 
a buscar formatge i margarina. Com sempre estan molt agraïts i em diuen 
que doni les gràcies a tots perquè no els oblidem....no els oblidem tampoc 
en les nostres pregàries, i  porteu el que porteu ja sabeu que tot ho apro-
fiten... Recordem que amb certa urgència necessiten mantes, edredons, 
flassades i sacs de dormir... d'aquí poc arriba el fred i la gent que dorm al 
carrer en demanen molt sovint. 
AGENDA 
• Estem organitzant un grup de persones voluntàries per realitzar les foto-

copies del butlleJ que entreguem cada diumenge, hem de descarregar a 
la nova secretària del consell! Si vols apuntar-te parla amb l’Anna o l’Alí-
cia, quants més siguem menys vegades ens tocarà fer-ho. 

• Els propers 31 d’octubre fins el 3 de novembre se celebrarà el 78 Sínode 
de la IEE. Aquest any l’organització està a càrrec del presbiteri de Lle-
vant, i !ndrem les sessions a Alacant. Per això el proper dijous dia 31 

d’octubre no hi haurà Estudi Bíblic. 

EL NEN DE NADAL  
Com cada any, volem enviar algunes capses per col·laborar en aquesta 
campanya. La recollida serà a finals de novembre i enguany tenim capses 
de l’organització. Si estàs interessat demana tota la documentació i infor-
mació a l’Anna Guinot.  

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


