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Esperança després de la COVID-19
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Onze professionals parlen des de la seva experiència laboral i 
humana, sobre com s’ha viscut la malaltia o com està influen-
ciant en el seu camp i quina expectativa de canvi, d’esperança 
n’hi ha desprès de la pandèmia.
•Una mirada clínica: com és viu a un gran hospital la COVID-19 i 
com s’ha de tractar les conseqüències en els sanitaris.
•Família i escola: Si hi ha confiança, hi haurà esperança. Tracta 
el tema de la situació familiar i escolar.
•Coronavirus i família: Des dels ulls d’un avi ens explica com es 
viu la situació dins la família.
•Impacte del coronavirus en la vida hiperconnectada: Com la 
societat està saturada de notícies, les xarxes socials, missatges 
tòxics, fake news.
•El temps està canviant: Explica com afecta la malaltia al temps 
i al canvi climàtic.
•Acompanyar les persones més febles és una feina imprescin-
dible: Des de l’àmbit social, ens explica com viu i que podem fer 
amb les persones més desafavorides.
• L’Església com a hospital de campanya: La parròquia de 
Santa Anna, com lluita contra les conseqüències de la malaltia 
en els més febles.
•Cap a una nova economia al servei del bé comú i l’ecologia 
integral: quins canvis en l’economia  amb una visió ecològica
•Església, postpandèmia i esperança: L’Església com treballar 
amb totes les seves entitats amb els més febles i genera espe-
rança en el futur.
•La pandèmia, un repte espiritual: Ens fa veure en aquests mo-
ments crítics com podem viure interiorment la situació i millorar 
per poder sortir enfortits espiritualment.
•L’esperança: el somni d’un món nou. Després de situacions de 
pandèmia s’espera una transformació cap a una nova realitat, 
El pròleg «Esperança després de la COVID-19» està escrit pel 
Cardenal Joan Josep Omella.
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interès comercial
- 11 professionals parlen de l’experiència de la 
COVID-19  i l’esperança després de la pandèmia.

- Una visió des de l’òptica de tota la societat.

- Un clar missatge d’esperança.


