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Ordre de Culte 20/02/2020 
Preludi musical 

Benvinguda i pregària 
Himne 3 CG 

Crida a la lloança: 
Salm 15 

Himne 7 CG 
Lectures bíbliques: 

Miquees 6, 1-8 
1 Corintis 1, 18-31 

Himne 264 HC 
Proclamació de la paraula:  

Mateu 5, 1-12 
Interludi musical 

Sant Sopar 
Himne 87 CG 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

(Interludi) 
Anuncis 

Himne 134 CG 
Benedicció 

Postludi 
 Litúrgia i proclamació de la paraula:  

Marta López Ballalta 
Escola Dominical: Anna Guinot 
Música: Robert Bailey 
Lectures: Alícia Pallàs 
Diaca: Esther Rión 
Ajudant de diaca: Marta Freixes 
Prep. del Sant Sopar: Cristina Akamba 
Ajudant del Sant Sopar: Lídia Guinot 
Butlletí: Rubén Pallàs 
Fotocopies butlletí: Rubén Pallàs 
 

pastor Victor Hernández, amb el títol “Ei-
nes exegètiques pels evangelis” i es realit-
zarà a l’església Betel-Sant Pau, carrer 
Aragó 51. 

• El proper diumenge 1 de març tindrem la 
nostra assemblea ordinària anual, si heu 
d’entregar informe afanyeu-vos, si algun 
membre vol incloure un punt a l’ordre del 
dia ho pot fer fins el 9 de febrer, presen-
tant una petició per escrit firmada per, al-
menys, 10 membres de la comunitat. 
Compartirem junts el dinar. 

• El proper dissabte 7 de març ens toca 
organitzar l’excursió unida de la EEC, 
aquest any farem una nova ruta amb 
l’Assumpta Montellà, aquest cop descobri-
rem la història de les Colònies Tèxtils. El 
preu són 28€ l’excursió, el dinar pot ser de 
carmanyola o de menú (el preu és a banda 
i són 15€). La primera recollida es farà a 
Rubí a les 8h i la segona a les 8:30h a Bar-
celona, la tornada està prevista a les 
19:30h. 

• Subscripció Protestantes. Ja podeu reno-
var les vostres subscripcions a la revista de 
la IEE. Com l’any passat el cost és de 16,50 
€ per tres números/any. Podeu fer una 
transferència bancari al número de comp-
te: IBAN ES36 2100 3082 9222 0025 4020. 

CISTELLA SOLIDÀRIA 
La setmana passada van marxar cap 
al"Chiringuiro"un carro gran ple a vessar i un de 
compra també ben ple....amb tot l’agraïment 
ens diuen que ho han repartit tot i que 
segueixen necessitant de tot...la gent no para 
de trucar a la seva porta...estan buscant una 
habitació econòmica per un col·laborador 
d'ells,sé que es difícil,però potser sabeu d'algún 
lloc....productes de neteja,bosses grans 
d'escombreries,llet,maquinetes 
d’afaitar...nomes son idees de coses urgents.. 
.estiguem a l'aguait del que necessiten aquestes 
persones que viuen i dormen al carrer i 
demanem al Senyor que no deixi de posar en el 
nostre cor,ganes d'ajudar i de 
compartir....gràcies a tots/es 
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La Postveritat 

Abans de l'era d'Internet, els canals de comunicació estaven en mans exclusivament dels 
mitjans de comunicació. Tota la informació que rebíem era a través d'ells. Per això el poder 
sempre els ha volgut controlar per tal que fossin afins als governs. Hi ha hagut èpoques 
molt fosques en la nostra història on els mitjans de comunicació estaven totalment contro-
lats pel poder. 

Amb l'esdevenir de les democràcies semblava que el quart poder podria fer el que s'espera 
que faci: informar objectivament dels fets i opinar sobre aquests en el benentès que les 
opinions són només opinions i mai veritats. 

Però en aquesta darrera dècada ha irromput amb força Internet. Aquesta xarxa de comuni-
cacions formidable ha trencat les regles del joc de les comunicacions, fins al punt que tot-
hom posseeix el seu propi canal de comunicació, només calen seguidors que escampin el 
que un vol comunicar. 

El cas és que mentre la professió de periodisme ha de comprovar que el que comunicarà 
és cert i per tant ha de corroborar les seves fons d'informació (encara que malauradament 
no sempre és així), aquests nous canals de comunicació no estan obligats a cap mena de 
rigor. En aquest context apareixen el que anomenem Fake News (notícies falses). Amb un 
intent de manipular l'opinió publica, apareixen aquestes notícies falses, de vegades rocam-
bolesques, que desorienten a la població. 

El 2016 el diccionari Oxford de la llengua anglesa va escollir el terme Postveritat com la 
paraula del 2016. Segons el professor Ramon Alcoberro “la postveritat  no s’identifica exac-
tament en la mentida sinó que consisteix en la construcció del que s’han anomenat “veritats 
alternatives”, és a dir, potencialment creïbles i capaces d’explotar pors de grups socials el 
més amplis possibles amb resultats manipuladors. En la postveritat es juga fonamental-
ment amb pors atàviques i amb frases de doble sentit. 

Lee McIntyre al seu llibre “Posverdad” (ed. espanyola, 2018), assenyala aquestes 7 carac-
terístiques en el que ell anomena “l’estratègia de Trump” (pel nom d’aquest president nord-
americà): 

1. Plantejar qüestions sobre algun tema extravagant (“la gent comenta”, “senzillament estic 
repetint el que vaig llegir al diari”), per exemple, que Obama no havia nascut als Estats 
Units o que havia punxat el telèfon a Trump. 

2. No facilitar cap evidència (perquè no n’hi ha), més enllà de l’opinió. 

3. Suggerir que no es pot confiar en la premsa perquè és parcial. 
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4. Això portarà força gent a dubtar de l’exactitud del que escolten o del que llegeixen a la 
premsa  (o com a mínim a concloure que la qüestió és “controvertida”). 

5. Davant aquesta incertesa, la gent estarà més inclinada a acomodar-se en la seva pròpia 
ideologia i a consentir un biaix de confirmació, triant només el que encaixa amb les seves 
nocions preconcebudes. 

6. Així es crea un ambient propici per a la proliferació de notícies falses, que reforçaran els 
passos que van de l’1 al 5. 

7. Així la gent creurà allò que dius simplement perquè ho has dit. La creença pot ser tribal. 
No cal gaire res per tal que la gent cregui el que vol creure, si ho diu algú que sigui vist com 
un aliat i que no estigui essent qüestionat per una evidència confiable (i de vegades fins i 
tot si n’hi ha...). 

La postveritat no consisteix només en la difusió de notícies falses. El que busca és la crea-
ció d’una “veritat alternativa” o el que és el mateix, d’un estat d’idees més o menys difús, on 
ningú tingui cap evidència factual sobre la qual organitzar d’alguna manera la comprensió 
de la realitat. A partir d’aquí la manipulació de les emocions resulta molt més senzilla.” 

Cada cop més el periodisme s'ha allunyat de l'objectivitat que el caracteritzava per abraçar 
el periodisme de les emocions. Donar al seu públic objectiu el que vol sentir i el que vol 
creure. Els donen una veritat que, lluny de donar-los una veritat objectiva que els porti a 
tenir un criteri lliure, els donen el que volen sentir, els porten a l'ostracisme de la ignorància. 
Com diu el periodista Antoni Basses "avui el que són sagrades són les opinions i els fets 
són opinables". 

Quan parlem de veritats la qüestió és molt esquiva. Una cosa són els fets objectius. I l'altra 
la interpretació que volem fer d'aquests mateixos fets. Així els actes del 1 d'octubre de 
2017 a Catalunya no són valorats de la mateixa manera per un independentista català que 
per un nacionalista espanyol. I aquí entra un altre factor. ¿quina veritat volem acceptar? De 
quina manera nosaltres mateixos ens volem creure un missatge postverídic? Quan Jesús 
ens diu que la veritat us farà lliures, hem de considerar la possibilitat que no vulguem saber 
la veritat. Hem de considerar la possibilitat que vulguem romandre encadenats als nostres 
prejudicis i la nostra ignorància, perquè el problema de la llibertat no només està en la 
possibilitat de poder conèixer la veritat sinó també amb la voluntat de voler conèixer-la i 
acceptar-la. Acceptar com realment són les coses i no enganyar-nos pensant que són 
d'una altra manera o ignorant-les directament són les condicions necessàries per a la lliber-
tat. Però també acceptar la veritat de com nosaltres som i no enganyar-nos sota el desig de 
com creiem ser, és l'altre camí a la llibertat. Només així, coneixent i acceptant la veritat 
amb valentia, podrem recórrer el camí de la llibertat. I quan ens arribin notíci-
es, fake news o postveritats hem de pensar primer quina veritat som capaços d'acceptar i 
quines mentides som incapaços de rebutjar. 

Estem preparats per conèixer la veritat de l'altre? Perquè si no ho estem, llavors estem 
renunciant a la llibertat. Perquè el camí de la veritat no és un camí que es recorre sol sinó 
que es fa amb els altres. La veritat té moltes cares i moltes arestes. Les veracitats no can-
vien però les veritats evolucionen. La veracitat són els fets objectius, com afirma el pas-
tor Bourquenay en un article que va escriure el meu estimat Josep Lluís Paul, però la veri-
tat és la interpretació que fem de la veracitat. La veritat té un aspecte subjectiu. Com deia 
Oscar Wilde "La veritat rares vegades és pura, i mai simple". 

Les escriptures diuen el que diuen i això és un fet veraç. Però la interpretació que fem 
d'elles forma part de la nostra veritat, que pot ser diferent de la interpretació que pugui fer 
altres persones, però totes elles, si s'acosten a la bíblia amb honestedat, poden ser dife-
rents veritats d'una mateixa veracitat . Perquè aquesta és la qüestió, quantes vegades 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

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 cap 
a una presta recuperació amb l’escalf de la comunitat. 

AGENDA 
• Cada dijous, a les 19h, tenim l’estudi bíblic sobre el llibre de l’Apocalipsi. 
• El dimarts 4 de febrer, de 9:30 a 14:30h, l’OAR ha organitzat la jornada “Llibertat religiosa a 

Barcelona: estat de la qüestió”, on es faran diferents presentacions i hi haurà taules de tre-
ball. Si estàs interessat en assistir-hi cal fer inscripció prèvia a 
https://forms.gle/uJs2bJEFyt2gkAdf8. 

• La propera Mesa de la EEC serà el 8 de febrer a les 10h, al segon pis de la nostra església. 
• La reunió de consell del febrer serà el diumenge 16, a les 8:30h. 
• El proper dimarts 11 de febrer, a les 18:30h, la nostra pastora participarà en el cicle de xer-

rades, organitzades per la Parròquia del Carme, “En què creuen els nostres veïns?”, on es 
presenten diferents religions presents en el nostre barri. 

• El dissabte 15 de febrer tindrem activitat de joves de la EEC. Ens trobarem per continuar 
descobrint la història del metodisme, aquest cop a casa nostra, els països catalans. Dins del 
marc de l’activitat comptarem amb una xerrada de la Carme Capó i una visita a l’arxiu me-
todista. 

• La nostra pastora estarà del 20-22 de febrer a Madrid, per reunió de la CP i la Conferencia 
de Presbiteris. 

• El dissabte 29 de febrer, a les 10h, tindrà lloc el primer taller de la EEC. Estarà a càrrec del  

 

 
utilitzem les escriptures per defensar els nostres propis criteris? He vist com tergiversaven 
un missatge bíblic construint una veracitat a partir d'una veritat subjectiva. 

La llibertat del cristià consisteix a mantenir-se ferms en la paraula, en acostar-se a la parau-
la deixant de costat els nostres prejudicis, les nostres conviccions, cercant el que em vol dir 
la paraula de Déu i no el que vull que em digui la paraula de Déu. Altrament haurem con-
vertit el missatge de Crist en una postveritat. 

En un temps on la bretxa entre pobre i rics és més gran i on la classe mitjana desapareix, 
no és casualitat que aflorin els ultranacionalismes polítics de caràcter feixista i excloent. 
Però darrere aquest missatge ultranacionalista s'amaga una postveritat. Ens diuen que la 
culpa de tots els mals de la societat occidental és la immigració, que aquesta s'emporta 
totes les subvencions, els llocs de treball, etc. I nosaltres ens ho creiem com babaus sense 
considerar que la immigració sempre ha sigut una font de riquesa. El que s'ama-
ga darrere l'acusació a la immigració és el fracàs d'una societat cada cop més injusta, on el 
neoliberalisme predica les bondats d'un sistema basat en l'acumulació de riquesa per part 
d'uns pocs i el desnonament total per part de molts. Sota la llei de l'oferta i la demanda i 
sota la llibertat de mercat es justifica el treball precari, la cessió il·legal de treballadors i la 
negació del canvi climàtic. I jo em pregunto ¿des de quan aquestes lleis són més impor-
tants que la justícia social i al dret a viure dignament? ¿Perquè creieu que el neoliberalis-
me advoca per la supressió de les regulacions? No pas per poder fer un ús responsable de 
la llibertat, sinó per fer-ne un ús cobdiciós. Sota la llibertat que defensa el neoliberalisme 
s'amaga també una postveritat.  

Rubén Pallàs 


