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LAUDATO SI

UNA ECOLOGIA INTEGRAL

Capítol IV

UNA ECOLOGIA INTEGRAL

Atès que tot està íntimament relacionat, el Papa Francesc ens diu que els problemes actuals demanen una mirada que tingui en compte tots els factors de
la crisi mundial i que incorpori clarament les dimensions humanes i socials.
I. ECOLOGIA AMBIENTAL, ECONÒMICA I SOCIAL
Exigeix asseure’s a pensar i a discutir sobre les condicions de vida i supervivència d’una societat, amb l’honestedat per a posar en dubte models de
desenvolupament, producció i consum. Hem d’entendre que estem inclosos
en la natura, en som part i estem interpenetrats. Donada la magnitud dels
canvis, és fonamental buscar solucions integrals.
L’anàlisi dels problemes ambientals és inseparable de l’anàlisi dels contextos humans, familiars, laborals, urbans, i de la relació de cada persona
amb sí mateixa, que genera una determinada manera de relacionar-se amb
els altres i amb l’ambient.
També la salut de les institucions d’una societat té conseqüències en l’ambient i en la qualitat de vida humana: “Qualsevol detriment de la solidaritat
i del civisme produeix danys ambientals”. Així, per exemple, el consum de
narcòtics en les societats opulentes provoca una constant o creixent demanda
de productes originats en regions empobrides, on es corrompen conductes,
es destrueixen vides i s’acaba degradant l’ambient.
II. ECOLOGIA CULTURAL
L’ ecologia suposa la cura de les riqueses culturals de la humanitat en el seu
sentit més ampli. La visió consumista de l’ésser humà, encoratjada pels engranatges de l’actual economia globalitzada, tendeix a homogeneïtzar les cultures i a afeblir la immensa varietat cultural, que és un tresor de la humanitat.
Fa falta incorporar la perspectiva dels drets dels pobles i cultures, i així
entendre que el desenvolupament d’un grup social suposa un procés històric
dins d’un context cultural i requereix el continu protagonisme dels actors
socials locals des de la seva propia cultura.
III. ECOLOGIA DE LA VIDA QUOTIDIANA
És admirable la creativitat i la generositat de persones i grups que són capaços de revertir els límits de l’ambient, modificant els efectes adversos dels

condicionaments, i aprenent a orientar la seva vida enmig del desordre i la
precarietat. La sensació d’asfíxia produïda per l’aglomeració en espais amb
alta densitat poblacional, es contraresta si es desenvolupen relacions humanes properes i càlides, si es creen comunitats, si els límits de l’ambient es
compensen a l’interior de cada persona, que se sent continguda per una xarxa
de comunió i de pertinença. D’aquesta manera, qualsevol lloc deixa de ser un
infern i es converteix en el context d’una vida digna.
La falta d’habitatges és greu. La possessió d’un habitatge té molt a veure
amb la dignitat de les persones i amb el desenvolupament de les famílies.
IV. EL PRINCIPI DEL BÉ COMÚ
El bé comú pressuposa el respecte a la persona humana com a tal, amb els
drets bàsics i inalienables ordenats al seu desenvolupament integral. El bé
comú requereix la pau social, és a dir, l’estabilitat i seguretat d’un cert ordre,
que no es produeix sense una atenció particular a la justícia distributiva.
En les condicions actuals de la societat mundial, amb tantes persones privades de drets humans bàsics, el principi del bé comú es converteix immediatament en una opció preferencial pels més pobres. Exigeix contemplar
primer de tot la immensa dignitat del pobre a la llum de les més pregones
conviccions creients.
V. LA JUSTÍCIA INTERGENERACIONAL
Quin tipus de món volem deixar als qui ens succeiran, als infants que están
creixent? Sense aquesta pregunta les nostres preocupacions ecològiques és
difícil que aconsegueixin efectes importants. Però si aquesta pregunta es
planteja amb valentia, ens porta inexorablement a altres qüestionaments: per
què passem per aquest món?, per a què hem vingut a aquesta vida?, per a què
treballem i lluitem?, per a què ens necessita aquesta terra?
La nostra incapacitat per a pensar en les futures generacions está lligada
a la nostra incapacitat per a ampliar els interessos actuals i pensar en els qui
queden exclosos del desenvolupament. No cal que imaginem solament els
pobres del futur, tampoc els pobres d’avui no poden continuar esperant.
Per això, “a més de la lleial solidaritat intergeneracional, s’ha de reiterar
la urgent necessitat moral d’una renovada solidaritat intrageneracional”.
Núria Callís i Areñas

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 4, a les 9. Dimarts 5, a les
9. Dimecres 6, a les 9. Dijous 7,
a les 9. Divendres 8, a les 9. Dissabte 9, a les 20: Jaume i Antoni
Jufré Serrat. Diumenge 10, diumenge de Rams, a les 12, benedicció de Rams i missa: Trinitat
Molas Costa.
VIA CRUCIS
Divendres 8, a les 8 de las tarda.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 9, a les 19. Diumenge
10, diumenge de Rams, a les 11,
benedicció de Rams i missa: Àngela Pous.
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VIA CRUCIS
Divendres 8, a les 7 de la tarda.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 4, a les 19. Dimarts 5, a
les 19. Dimecres 6, a les 19. Dijous 7, a les 19. Divendres 8, a
les 19. Dissabte 9, a les 18: Isidre
Crosas i Dolors Domènech. Diumenge 10, a les 10: Dolors Bertran (Oració i Amistat) i a les 12.
Tant a les 10 com a les 12, benedicció de Rams i missa.
EXÈQUIES
Marcial Paricio Cardo (78 anys)
Plaça Parc Àngela Roca, 12.
Higinia Medialdea Vallejo (90
anys) Plaça Albers, 5.
Salvi Delmuns Grané (81 anys) C/
Bisbe Morgades, 25.

AJUDA A UCRAÏNA

Les millors ajudes en aquests moments són els donatius fent aportacions
econòmiques, es pot fer des dels bancs:
Banc Santander: ES 88 00496791712116009428
CaixaBank: ES 31 21005731750200266218
Aquests comptes bancaris, són comptes oficials que tenen totes les Càritas
Nacionals, per fer arribar a les Càritas d’Ucraïna i països veïns.
Indicant com a concepte : “EMERGENCIA UCRANIA”
També es poden fer donatius a través de les caixetes de Càritas de les nostres
parròquies.

