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VALORARÀS LA IMPORTÀNCIA DELS TEUS COMPORTAMENTS 

QUOTIDIANS 

Juntament amb la importància dels petits gestos quotidians,  

l’amor social ens mou a pensar en grans estratègies (LS 216) 

 

 

La campanya “Si cuides el planeta, combats la pobresa” persegueix com a objectiu fonamental 

sensibilitzar i animar al compromís per un desenvolupament just, solidari i sostenible, 

adreçant-se a tota la societat, cristians i no cristians. Pot semblar que tenir cura del món 

natural i social en el que vivim i comprometre’ns contra la pobresa i a favor del bé de totes les 

persones sigui una utopia irrealitzable. Són tants els problemes i tan enorme la complexitat 

que la petita aportació que cadascú pugui arribar a fer és percebuda com a irrellevant. 

Res més lluny de la realitat. En l’encíclica Laudato si’, inspiradora de la nostra campanya, el 

papa Francesc és clar i contundent: Juntament amb la importància dels petits gestos 

quotidians, l’amor social ens mou a pensar en grans estratègies (LS 231). De fet, la història 

ens mostra obstinadament que els petits gestos, els comportaments quotidians solen tenir 

una importància radical. Tot es transforma quan comença a canviar el nostre dia a dia. 
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De fet creiem que “un canvi en els estils de vida podria arribar a exercir una sana pressió sobre 

els que tenen poder polític, econòmic i social” (LS, 206). Per això, proposem el tercer principi 

verd: valoraràs la importància dels teus comportaments quotidians. 

Les estructures estan integrades i mantingudes per persones. I són les actituds, escales de 

valors, conviccions i comportaments d’aquestes persones les que fan que aquestes 

estructures siguin justes o injustes, bones o perverses. Quan som capaços d’atendre als 

nostres comportaments quotidians i de provar d’ajustar-los al que creiem bo, just i solidari 

podem anar veient com les coses canvien al nostre voltant. Potser no seran grans canvis, 

visibles i notoris. Però segurament són canvis duradors, autèntics i molt importants en la 

construcció d’un món bo, en la conversió d’aquestes estructures que provoquen i mantenen la 

injustícia en el nostre món. 

Trencar la lògica individualista, consumista i depredadora de recursos naturals és 

imprescindible si volem ser cuidadors del planeta i dels éssers humans que hi habitem. I es pot 

trencar amb decisions petites, de cada dia. És una opció personal que podem renovar 

constantment. 

 

VEUS QUE CLAMEN 

Carmen Nango 

Presidenta Uru-Warmi. Puyo (Ecuador) 

 

Vull començar explicant la història del meu pare. Va 

defensar el nostre territori, Canelos, fa molt de temps, 

quan tenia 24 anys. el van escollir president de la 

comunitat. En aquell moment, empreses estrangeres 

volein apropiar-se de Canelos i el meu pare va pensar: “Si 

jo destrueixo aquesta comunitat, on aniran els meus fills, 

els meus companys, els meus amics?” Aleshores es va 

dir: “No, haig de lluitar, haig de defensar el meu territori”. 

Li van oferir plata a canvi de les terres i ell responia: “De què em serveix tenir plata? Si cal, 

perdré la vida per la meva comunitat, i així donaré més vida. Així que va lluitar i va aconseguir 

mantenir la comuna Canelos, on encara vivim. 

Defensar el territori té a veure amb la natura. Tallar un arbre és tallar una vida, per això, quan jo 

arribi a ser una autoritat exigiré que es defensi la terra. Perquè si sembrem un arbre 

sembrarem una vida. Conec els drets que tinc, els drets que tenim tots i que podem exigir, però 

també sé que hem de complir el que ens toca a nosaltres. Una vegada vaig acudir a la junta 

municipal i no em volien atendre. Em van dir que per quina raó hi anava i els vaig dir que 

aquests diners que ells gestionen ens pertanyen a nosaltres: “No són pas vostres. Vosaltres 
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heu estat escollits per servir el vostre poble, perquè aquest és el nostre dret”. Crec que estem 

incidint notablement, he après molt i em sento orgullosa que les dones siguem les que no hem 

abandonat aquesta lluita. 

Volem tirar endavant com a dones amb els nostres fills, sense perdre els nostres costums, la 

nostra cultura.  Haurem d’ensenyar als nostres fills com sembrar yuca perquè jo he pogut 

comprovar que no és necessari talar cap arbre ni explotar petroli per sobreviure. 

 

Papa Francesc 

Església catòlica 

 

El papa Francesc ens diu a través de l’Encíclica Laudato si’ que la societat de l’acumulació, 

centrada en el tenir, ens ha ennuvolat la capacitat d’aprofundir per recuperar el sentit 

essencial de la vida i respectar la natura. Si la finalitat de la nostra vida és el lucre i el benestar 

econòmic, la nostra relació amb les altres formes de vida de la natura, es va convertint en una 

relació de domini: Hem crescut pensant que érem els seus propietaris i dominadors, 

autoritzats per espoliar-la (LS 2). I ens planteja que “el compromís per cuidar la Creació no és 

un tema secundari en la vida i missió de l’Església sinó que forma part integral de la seva tasca 

de col·laboració amb Déu en fer que tota la Creació – l’ésser humà i tota la resta de criatures– 

tinguin vida en abundància i caminin cap a la plenitud” (Audiència general del 5 de Juny de 

2013). 

Hi ha moltes coses que podem transformar en el dia a dia del nostre entorn més pròxim 

començant per nosaltres mateixos i per les nostres comunitats que tenen a veure amb canvis 

en l’estil de vida i en el consum. Aquests gestos són alhora imprescindibles i transformadors. 

Als problemes socials s’hi ha de respondre amb xarxes comunitàries, i no pas amb la mera 

suma d’accions individuals. (LS 219). 

El primer Papa americà és el jesuïta argentí Jorge Mario Bergoglio, de 80 anys, arquebisbe de 

Buenos Aires. És una figura destacada de tot el continent i un pastor senzill i molt estimat a la 

seva diòcesi. Va néixer el 17 de desembre de 1936 fill d’emigrants piamontesos. Per a més 

informació:  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/biography/documents/papa-francesco-biografia-

bergoglio.html 

 

COM PODEM FER QUE S’ESCOLTIN 

AQUESTES VEUS QUE CLAMEN? 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/biography/documents/papa-francesco-biografia-bergoglio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/biography/documents/papa-francesco-biografia-bergoglio.html
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QUÈ POTS FER (O DEIXAR DE FER)? 

La publicació del tercer principi del decàleg, “Valoraràs la importància dels teus 

comportaments quotidians” coincideix amb el començament d’un nou any, el que ens dona 

ocasió per incorporar alguns propòsits de canvis personals quotidians que ens ajudin en el 

treball de la cura de la creació: 

Estem tots convidats a recuperar uns comportaments responsables, però encara més els 

creients, els cristians, que rebem de Jesucrist la Bona Nova de ser cridats a participar de 

l’arribada del Regne de Déu. 

Podem començar, en el període de temps ordinari en el que estem, incorporant gestos senzills 

en el camp personal, en el nostre domini més proper. Així, els problemes que no estan al nostre 

abast deixaran de ser una excusa per no actuar. 

1. Atura’t, desaccelera el teu ritme de vida. 

 

2. Utilitza preferentment el transport públic i la bicicleta. En cas de necessitar el cotxe, opta 

per compartir-lo. 

 

3. Consumeix sempre que sigui possible productes ecològics, de comerç just, artesans i 

locals. Tenir en compte tant el camp de l’alimentació com el de la higiene i els cosmètics. 

 

4. Fes un ús racional del paper.  

 

5. Utilitza l’aigua amb moderació: Tanca l’aixeta mentre t’ensabonis a la dutxa, et raspallis les 

dents o rentis els plats. 

 

6. Minimitza el consum d’aigua embotellada. 

 

7. Recicla correctament. 

 

8. Canvia els elements d’un sol ús per altres de reutilitzables. Per exemple portar a la compra 

bosses reutilitzables. 

 

9. Conèixer on i en quines condicions ha estat fabricada la nostra roba i consumir tèxtils i 

calçat amb responsabilitat. 

 

10. Redueix el consum dels aparells elèctrics: Compra els més eficients (A, A+, etc.) carrega’ls 

al màxim, utilitza programes ECO, evita Stand by... 

 

11. No substitueixis els aparells electrònics durant la seva vida útil. Així contribuiràs menys a 

les problemàtiques associades a la seva fabricació i gestió del residu. 
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12. Impulsa el consum domèstic d’energies renovables. Aquí et deixem algunes opcions 

d’empreses subministradores d’aquest tipus d’energia: 

www.mecambio.net/blog/category/cambio-basico 

 

13. Fer un ús social i responsable dels diners. A tal fi, podem canviar-nos a cooperatives 

d’estalvi i banques ètiques, canviar la nostra forma d’assegurar els nostres béns i de 

finançar els nostres projectes, de realitzar transaccions i de fer compres. Pots trobar aquí 

diferents opcions: 

www.mecambio.net/blog/category/cambio-basico/finanzas-seguros/ 

 

14. Participa en actes d’informació, divulgació, sensibilització i pregària per la cura de la 

natura. 

 

PREGÀRIA 

Senyor, feu de mi un instrument de pau.  

Que on hi hagi odi, hi posi l’amor. 

On hi hagi ofensa, hi posi el perdó.  

On hi hagi discòrdia, hi posi la unió. 

On hi hagi error, hi posi la veritat. 

On hi hagi dubte, hi posi la fe. 

On hi hagi desesperació, hi posi 

l'esperança. 

On hi hagi tenebres, hi posi la llum. 

On hi hagi tristesa, hi posi l'alegria. 

 

Oh Mestre, feu que jo vulgui més aviat 

consolar que ser consolat, 

comprendre que ser comprès,  

estimar que ser estimat. 

Perquè és donant que es rep,  

oblidant que es troba, 

perdonant que s’és perdonat, 

i morint que es ressuscita a la vida eterna. 

http://www.mecambio.net/blog/category/cambio-basico
http://www.mecambio.net/blog/category/cambio-basico/finanzas-seguros/

