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Tots vulnerables: aprendrem la lliçó?

Un canvi. Imperceptible i aparentment invisible. Qui diu que les coses ínfimes 

són insignificants? Ja no crèiem en el poder de les bombes expansives fetes de 

minúscules bondats? Enmig de la globalització vivim tan interconnectats, tenim 

tanta experiència d'estar permanentment en xarxa, que hauríem d'adonar

del poder de la multiplicació dels pans. N'hem vist ara un exemple negatiu: 

aquest dany en cadena ens ha canviat la nostra percepció de les coses. El 

coronavirus Covid-19, aquest minúscul

...I les persones vulnerables  i mancades de recursos, espantades abans de ser 

desallotjades per la violència d’un banc, ara veuen una treva perquè els forts 

s’han descobert també vulnerables i comprenen ni que sigui temporalment 

deixar-los al carrer afecta tothom.
 
Joan  Morera (jesuïtes) 
 

L’altre dia una estudiant de 19 anys em deia que això que ens estava passant a 

Europa era una bona lliçó: no deixem entrar els immigrants subsaharians ni els 

refugiats sirians i ara entra un virus i ens converteix en refugiats dins de casa. 

Antoni  Bassas 
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Tots vulnerables: aprendrem la lliçó?

Un canvi. Imperceptible i aparentment invisible. Qui diu que les coses ínfimes 

són insignificants? Ja no crèiem en el poder de les bombes expansives fetes de 

bondats? Enmig de la globalització vivim tan interconnectats, tenim 

'estar permanentment en xarxa, que hauríem d'adonar

del poder de la multiplicació dels pans. N'hem vist ara un exemple negatiu: 

aquest dany en cadena ens ha canviat la nostra percepció de les coses. El 

19, aquest minúscul ésser que ha paralitzat tot el món...

...I les persones vulnerables  i mancades de recursos, espantades abans de ser 

desallotjades per la violència d’un banc, ara veuen una treva perquè els forts 

s’han descobert també vulnerables i comprenen ni que sigui temporalment 

los al carrer afecta tothom. 

L’altre dia una estudiant de 19 anys em deia que això que ens estava passant a 

Europa era una bona lliçó: no deixem entrar els immigrants subsaharians ni els 

refugiats sirians i ara entra un virus i ens converteix en refugiats dins de casa. 
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...I les persones vulnerables  i mancades de recursos, espantades abans de ser 

desallotjades per la violència d’un banc, ara veuen una treva perquè els forts 
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L’altre dia una estudiant de 19 anys em deia que això que ens estava passant a 

Europa era una bona lliçó: no deixem entrar els immigrants subsaharians ni els 

refugiats sirians i ara entra un virus i ens converteix en refugiats dins de casa.  


