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ALGUNES LÍNIES D’ORIENTACIÓ I ACCIÓ

LAUDATO SI



Capítol V 
ALGUNES LÍNIES 
D’ORIENTACIÓ I ACCIÓ

El papa analitza la degradació del planeta i busca diàleg.   
	 Es	considera	el	planeta	com	pàtria,	i	la	humanitat	com	poble	a	fi	de	
sentir-los nostres. 

Els estils de vida perjudiquen tothom. Haurien de canviar!. Caldria 
fer un projecte comú a nivell mundial. Per començar, la política i les 
empreses haurien de buscar altres formes d’energia en lloc del carbó, 
petroli, gas. S’ha intentat una cooperació internacional per a protegir la 
natura però s’ha constatat poc compliment, poc control.

Preocupen les deixalles perilloses, la protecció de la capa d’ozó, la 
desertificació,	el	canvi	climàtic	i	convé	cercar	les	mesures	adequades	i	
arribar a un pla d’execució.

Un	 problema	 molt	 greu	 és	 constatar	 els	 interessos	 nacionals	 per	
sobre	del	bé	comú	en	les	negociacions	internacionals.	Es	podria	con-
siderar ètic un comportament en què “els costos econòmics i socials 
derivats de l’ús dels recursos ambientals comuns fossin transparents i 
sufragats	totalment	pels	que	se’n	beneficien.

És	més	responsable	del	bé	comú	qui	té	més	poder.	Els	països	més	
industrialitzats produeixen una enorme emissió de gasos hivernacle; te-
nen	major	responsabilitat	a	l’hora	de	trobar	solucions.	Els	països	pobres	
han de prioritzar l’erradicació de la misèria i aconseguir el desenvo-
lupament social dels habitants. Per això fan falta uns reguladors que 
imposin obligacions i que impedeixin l’acumulació de residus contami-
nants	(també	marítims).	Cal	prendre	decisions	dràstiques	per	a	invertir	
la tendència de l’escalfament global de la terra, disminuir la contami-
nació	i	a	la	vegada	procurar	el	desenvolupament	dels	països	pobres.	Per	
tot es necessita una Autoritat mundial.

Convenen	importants	principis	i	pensar	en	el	bé	comú	a	llarg	ter-
mini. 

Cal control proper, assumir responsabilitats, sentir-se formar part 
del poble i estimar aquesta pàtria.

No	hi	ha	receptes	generals	perquè	cada	lloc	te	problemes	específics.



Necessitem estalvi d’energia, fer una bona gestió del transport i de 
la	construcció,	i	sanejament	d’edificis	per	a	estalviar.

No canviar les polítiques mediambientals en cada govern.
Convé	sinceritat,	diàleg	i	transparència;	fer	l’estudi	de	l’impacte	am-

biental amb independència de pressió econòmica o política, però legal. 
I	valorar	riscos	i	beneficis.

En una iniciativa, demanar-se: Per a què? Per què? On? Quan? De 
quina manera? Per a qui? Quins riscos? Amb quin cost? Qui ho paga i 
com es farà?. Els dubtes no n’han de frenar cap. Tampoc la rendibilitat, 
ideologia o necessitats particulars.

La política i l’economia han d’estar al servei de la vida.
Els	problemes	no	es	resolen	només	amb	els	beneficis	de	les	empre-

ses o individuals.
La	diversificació	d’una	producció	dona	moltes	possibilitats	a	la	cre-

ació	 i	 innovació,	 alhora	 que	 protegeix	 l’ambient	 i	 crea	més	 fonts	 de	
treball.

Un desenvolupament tecnològic i econòmic, si no fa un món millor, 
no	fa	progrés.	

Hem de fer una política de visió àmplia, integral, amb diàleg dels 
diversos aspectes crítics.

La política i l’economia es culpen mútuament de la pobresa i la de-
gradació ambiental.

Les ciències empíriques no expliquen completament la vida. Es ne-
cessiten la sensibilitat estètica, la poesia, i àdhuc la capacitat d’entendre 
el	sentit	i	finalitat	de	les	coses.

Els principis ètics tenen un suport que pot sorgir d’un context reli-
giós. Això no els treu valor. Per això caldria un diàleg entre religions 
sobre la protecció de la natura, la defensa dels pobres, i construir una 
xarxa de respecte i de fraternitat.

Qualsevol bocí de ciència serà impotent per a resoldre els problemes 
del	món	si	la	humanitat	s’oblida	de	la	convivència,	el	sacrifici,	la	bon-
dat. Cal creure en l’amor, la justícia i la pau.

Joaquim Bosch



SANTA MARIA

MISSES
Dilluns 2, a les 9. Dimarts 3, a 
les 9. Dimecres 4, a les 9: família 
Font Casas. Dijous 5, a les 9: fa-
mília Suriñach Padrós. Divendres 
6, a les 9. Dissabte 7, a les 20: 
Pere	Castañé	 i	Madrona	Casellas.	
Diumenge 8, a les 12: esposos Su-
riñach	Padrós	i	fills;	Pere	Gudayol	
Pujols.

COL·LECTES DEL MES D’ABRIL
Dia 3: 339,55. Dia 10: 205,65. 
Dia 14, Càritas, col.lecta i dona-
tius: 1.482,80. Dia 15, Terra San-
ta: 326,90. Dia 17: 226,86. Dia 24: 
206,73.

GRÀCIA

MISSES
Dissabte 7, a les 19: Julita Auma-
tell Sentias. Diumenge 8, a les 11: 
Mercè	Masramon	i	Mercè	Sala.

COL·LECTES DEL MES D’ABRIL
Dia 3: 143,05. Dia 10: 157,19. 
Dia 14, Càritas, col.lecta i dona-
tius: 479,45. Dia 15, Terra Santa: 
172,48. Dia 17: 127,48. Dia 24: 
108,39.

SANT PAU

MISSES
Dilluns 2, a les 19. Dimarts 3, a 
les 19 . Dimecres 4, a les 19. Di-
jous 5 , a les 19. Divendres 6, a 
les 19. Dissabte 7, a les 18: Pilar 
Farrés	 (5è	 aniv.).	Diumenge 8, a 
les 10.

COL·LECTES DEL MES D’ABRIL
Dia 3: 199,06. Dia 10: 106. Dia 
14, Càritas, col.lecta i donatius: 
502,38. Dia 15, Terra Santa: 61,28. 
Dia 17: 129,77. Dia 24: 97,81.

EXÈQUIES
Paquita	Rubio	Roig	(100	anys)	C/	
Vilacetrú, 9.

HOSPITALITAT DE LA 
MARE DE DÉU DE LURDES
Ja s’han obert les ins-
cripcions pel Pelegrinatge 
d’aquest	any,	que	tindrà	lloc	
des	 de	 l´11	 al	 15	 de	 juny.	
Les inscripcions tenen lloc 
als baixos de la rectoria de 
Santa Maria els dimarts i 
dijous	de	10	a	12,	fins	el	dia	
20 de maig.
Per	més	informació:	M.	Do-
lors Ortuño – 638 977 661.

www.parroquiesmanlleu.net


