num. 78

Comunicació i xarxes
socials
Aquesta família
sempre va atabalada
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Els nous mitjans de
comunicació, ens ajuden o ens
perjudiquen?

2

Tenim control sobre ells o ells
ens controlen?

3

Com afecten als nostres fills? I
als nostres pares?

- Quin drama tenim avui a
casa, Paquita! La Berta ha
trencat, no sabem de quina
manera, el carregador del
mòbil de la Susanna.
- Normal! La nena deu
agafar tot el que està al
seu abast i Déu sap on ho
deixarà i què en farà, de
les coses. I és que ara no
és com abans. Avui dia
necessiten
el
mòbil
contínuament per estar
comunicats.
- Deu ser amb les amigues,
perquè el Gerard no surt
de la feina fins ben bé les vuit del vespre. Però aquesta família sempre va atabalada.
- I ara!
- Un dia, tornant d'una platja d'aquestes que són molt lluny, amb l'estrès d'agafar les
bosses, el parasol, la tauleta, el mòbil... i no sé què més, la Susanna va fer caure la
Yan Zu i es va donar un cop contra la vorera, tot just abans d'agafar el cotxe.
- Quin ensurt!
- El Xavier buscant a Google, amb la mà tremolosa, el servei d'urgències més proper,
ella taponant la ferida i fent callar la Berta, que no parava de plorar... Un show! Gràcies a
Déu, tot va acabar amb uns quants punts i l'ensurt, és clar.
- Caram!
- Doncs, com deia, aquesta família sempre va atabalada. Moltes vegades, per a poder
fer el sopar i el dinar del dia següent, posen a les nenes davant les pantalles per a
mantenir-les quietes; una amb la tableta i l'altre empassant-se tot el que surti per la "caixa
tonta". Uns dibuixos que són lletgíssims i amb un vocabulari, crec que poc apropiat per
a la seva edat. Així diu la nena, a vegades, coses que ni entenem, com "Tito Yayo" o
"mosquis". En fi, ells sabran Paquita, nosaltres a callar i a no molestar.
- I tant, Assumpció!

Parlem-ne tots plegats!
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num. 78

Internet i deures
Els deures d'aquesta
tarda
QÃ¼estions

Avui l'Oriol està content
perquè el seu profesor,
que és molt enrotllat, no
els ha posat deures. Des de
fa una setmana estan fent
un treball "cooperatiu a
classe" i només li han
demanat
que
busqui
informació sobre l'Antic
Egipte. Això està bé!, ha
pensat. Per fi podrà anar
amb l'avi a la biblioteca i
pasar-hi una estona regirant

per al diÃ leg:
1

Tenim temps per estar als
costat dels nostres fills quan
han de buscar informació?
Ens hi impliquem o ens fa molta
mandra?

2

Busquem alternatives a les
pantalles? O som ja de la
generació multipantalla?

3

Les xarxes de comunicació
ens ajuden o més aviat ens
són un destorb?

Parlem-ne tots plegats!

les revistes de viatges que tant li agraden.
Quan l'avi Pep l'ha vingut a buscar, de seguida li ha dit:
- No tinc deures, però haurem d'anar a la biblioteca, que he de mirar revistes d'aquelles
de viatges que tu sempre demanes.
-D'acord &ndash;diu l'avi-, però m'hauràs d'explicar de què va tot plegat. L'Oriol explica
a l'avi que és un treball cooperatiu i li ensenya els passos que s'han de fer. Perfecte,
pensa l'avi, un treball fet en grup però ben estructurat, amb diferents fases i amb unes
tasques concretes per a cada membre de l'equip i una constant revisió de com està
anant tot el procés. Déu n'hi do! Aquest professor realment s'ho prepara. Ara serà
qüestió que l'Oriol trobi tot el que se li demana. Primera decepció: les revistes són
molt actuals i poques parlen d'Egipte i menys de l'Antic Egipte. Però entre tots dos
resolen que algunes fotos es poden fer servir: les piràmides ja eren així fa molts anys!
Per buscar información, potser caldrà fer servir d'altres mitjans.
- I si anem a casa i consultem a Internet? -proposa l'Oriol.
- Potser sí -respon l'avi-. Però no vull que et passis l'estona mirant dibuixos al Youtube,
que ja ens coneixem. Quan arriben a casa, l'àvia els està esperant amb el berenar a
punt i la tele engegada, perquè a ella li agrada tenir companyia mentre planxa. I, a més,
diu que el millor informatiu del dia és l'info-K, perquè expliquen bé i no s'estan tota
l'estona amb les notícies del futbol, que les troba una llauna. L'Oriol pensa que potser
donaran alguna notícia sobre Egipte i, efectivament, ha estat de sort, però resulta que la
notícia és de rabiosa actualitat. Hi ha hagut un atemptat enmig d'un mercat al Caire.
L'Oriol ho escolta bé i demana als avis que li acabin d'explicar per si demà ho ha de
comentar als companys. L'avi, pensant, pensant, li diu:
- Oriol, i si mirem les revistes que tenim per casa? El Reporter doc, El Cavall fort, El
Tiroliro, el National Geographic?
S'han passat tots dos una bona estona regirant les revistes i encara que no han trobat
moltes explicacions de l'Antic Egipte, han trobat un article que parla de com treballen els
arqueòlegs, un altre del procés de momificació i un conte ambientat a l'Egipte dels
Faraons. Per fer totes aquestes investigacions, hi han estat més de tres hores. Quan
l'Oriol ha sentit la mare que deia: "Vinga, Oriol, que ja tenim el sopar fet i els avis deuen
voler anar a casa seva a sopar i a dormir", ha exclamat:
- I jo que em pensava que avui no tenia deures!
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num. 78

Parlem en família dels
mitjans de comunicació
Un dia podríem ser
nosaltres els immigrants
que surten a la tele
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Estem al cas del que miren i
llegeixen els nostres fills i filles?

2

Compartim estones davant la
televisió, mirant tots junts els
programes que els agraden
amb una mirada crítica?

3

Trobem temps per a parlar amb
els nostres fills de les notícies
importants que passen al llarg
del dia o setmana ? Ens hi
impliquem o ens fa molta
mandra?

Parlem-ne tots plegats!

En Joan i la Quima,
germans bessons i alumnes
de 3r d'ESO, estan molt
preocupats
per
les
notícies que veuen a la
televisió sobre els refugiats
que arriben a Europa.
Mentre sopen amb els
pares i el germà més
petit, en Miquel, que té 10
anys, enceta una conversa
que han iniciat avui a
l'escola amb el professor de
Ciències Socials.
Mare, no entenc res del que
està passant. Sembla que
aquestes persones que arriben de Síria busquen un lloc per viure. Marxen del seu país
per la guerra i pel terrorisme, oi? Llavors, per què no els acollim? -expressa la Quima.
Sí, filla meva. És molt complicat. Quina pena tan gran marxar de casa, de la teva
pròpia llar, deixar família i amics, país... Quan veig les imatges a la televisió, se'm
trenca el cor -diu la mare. Però pare, saps què és sorprenent, i avui a classe ho hem
pogut comprovar? Que no a totes les cadenes de televisió dediquen el mateix temps ni li
donen la mateixa importància a la notícia. En algunes hi ha unes imatges més
"heavies", molt dures, i en canvi a d'altres la notícia passa ràpid, com si fos un "pal"
tornar a parlar del mateix cada dia. No és just això, veritat? Per què ho fan? -pregunta
en Joan
No és just. Però, per desgràcia, funciona així -contesta el pare decebut. Aquesta gent
es mereix que li donin el màxim de protagonisme per poder trobar una solució el més
aviat possible. Heu vist quants nens i nenes desapareguts?
Fa por! -exclama amb temor la Quima.
A nosaltres també ens passarà el mateix, mare? Haurem de marxar de casa? I on
aniríem? -demana en Miquel tot amoïnat.
No, Miquel. Estigues tranquil -contesta la mare. I afegeix-: Certament, totes les cadenes
de televisió, la ràdio i la premsa haurien de parlar sense parar del tema per tal de trobar
una solució ja. Si tothom en parla, tothom en prendrà consciència, començant primer
pels governants dels països.
Sapigueu, fills, que darrera de cada notícia s'amaguen molts interessos. Els mitjans de
comunicació viuen d'això, i darrera de tot això, si no estem al cas, ens poden manipular
i mantenir-nos adormits. Per això, és tan important contrastar sempre la informació des
de diferents llocs i informar-se sempre bé -afegeix el pare.
Tia! -diu en Joan tocant el braç de la seva germana-, això que acaba d'explicar el pare
és l'expressió llatina Panem et circenses que el profe va fer servir l'altre dia per explicar
la manipulació a l'antiga Roma per part dels emperadors romans. Ho tinc clar, jo; de gran
vull ser periodista per ensenyar i explicar les coses tal com passen i denunciar les
injustícies. Un dia podríem ser nosaltres els immigrants que surten a la televisió
-afirma en Joan tot exaltat.
Vinga, acabem de sopar i donem gràcies de poder ser aquí tots junts a casa -diu la
mare tot posant punt a part a la conversa.
www.escolacristiana.org?butlleti=78&article=131
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num. 78

Mitjans de
%13comunicació%13
Hem oblidat la pobresa?
QÃ¼estions

La lectura de l'Evangeli de
la Missa del gall recull el
relat senzill i alhora sublim
del naixement de Jesús.
Relat, també, dels pastors
que viuen al ras, guardant
les ovelles. Són els humils,
de cor obert i amb espai per
acollir la notícia, acollir
l'Infant i acollir els altres. El
seu Advent, esperant el
Messies, ha acabat. Reben
amb esglai l'anunci de
l'àngel i, coneguda la gran
nova del naixement del
Salvador,
es
posen,
diligents i amb alegria, en
camí.
Per
ells,
no

per al diÃ leg:
1

Continuem tenint la capacitat
de meravellar-nos o ens hem
tornat escèptics davant tot
allò que signifiqui baixar de la
nostra situació de confort?

2

Què significa, per a nosaltres i
avui, "viure al ras?"

3

"Pensem que ho sabem i ho
tenim tot: res no ens pot
sorprendre. En moments
d'enyor i d'absència de sentit
ens excusem en el context, en
les circumstàncies, en els
condicionaments externs".
Quines són les nostres
"excuses" per allunyar-nos de
l'anunci real i i continu de
l'àngel del Senyor?

Parlem-ne tots plegats!

quedarà pas.
Molts de nosaltres hem oblidat la pobresa, o volem ignorar-la, i ja no sabem què és
viure al ras. Malgrat que ben a prop nostre hi viuen força persones. No ens posem en
marxa amb prou diligència i entusiasme per trobar Jesús, per trobar l'altre amb prou joia
i confiança. Tenim el cor molt ocupat per coses supèrflues o per falses seguretats. Tal
vegada hem perdut la senzillesa que ens permetria meravellar-nos, o ens l'hem deixat
prendre per esperances fugisseres i per miratges enlluernadors. Escoltant falses profecies,
hem relativitzat els ensenyaments rebuts i, fins i tot, hem fet riota del misteri, de la pietat,
de les devocions. Pensem que ho sabem i ho tenim tot: res no ens pot sorprendre. En
moments d'enyor i d'absència de sentit ens excusem en el context, en les
circumstàncies, en els condicionaments externs. La buidor ens corseca encara que
visquem en l'opulència. D'altres, però, encara tenen capacitat de viure al ras, de
posar-se a caminar i de viure amb austeritat i senzillesa. Treballant cada dia per viure amb
dignitat, ells i els seus; comprometent-se per una bona causa de servei, amb els propers o
amb els qui són lluny; sent fidels als compromisos adquirits, personals, familiars, socials;
en la fidelitat a les persones sigui en el matrimoni, la família, la vida social o política...
Sempre construint el Regne.
Voleu dir que en el que veiem al nostre entorn, en el que ens diuen els mitjans de
comunicació, darrera de les moltes informacions que rebem, no hi ha l'àngel que ens
anuncia que ens ha nascut el Salvador i ens convida a posar-nos en camí per arribar a
ser homes i dones de bona voluntat, dels qui estima el Senyor? "A la mateixa contrada hi
havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat. Un
àngel del Senyor se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els envoltà de llum" (Lc 2,8).
En aquestes festes de Nadal, deixem-nos envoltar per la llum de la seva glòria. Buidem el
nostre cor del que sigui superflu, encara que sigui lluminós, i així el podrem omplir de la
Llum veritable... i serem dels primers en arribar a la cova!
Enric Puig Jofra, SJ
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