Diumenge, 5 de juny del 2022

Any XCV · Número 4.645

LAUDATO SI

Educació i Espiritualitat Ecològica

Capítol VI

Educació
i Espiritualitat Ecològica
“Fa falta la consciència d’un origen comú, d’una pertinença mútua i
d’un futur compartit per tots”. (202)
El capítol 6 s’inicia amb aquesta constatació. La consciència d’un origen
comú, d’una pertinença mútua, va molt més enllà de la simple unitat, perquè
indica també sentit de pertinença. Un treball, un projecte pot fer que unim esforços per abastar una finalitat, però la pertinença ens fa compartir quelcom
més important. No ens uneix només un objectiu, ens uneix un sentiment. No
som executors, som cors que avancen junts més enllà de les fites proposades.
Som, en definitiva un sol cor.
Un home, una dona sols, tancats en el seu món, mirant-se el melic, com
sol dir-se, acaba per odiar, o en el millor dels casos, menysprear tot allò que
l’envolta. Passa com aquella habitació que ningú recorda d’airejar obrint finestres i portes, i que esdevé irrespirable. L’individualisme, la indiferència
envers els altres, provoca un trencament en la fraternitat. Promou la injustícia,
margina els dèbils. Quan un home o una dona no se sent ni culpable ni responsable dels mals comuns, trenca l’equilibri, crea illes incomunicades; posa
obstacles a la preservació del planeta, a l’abastament dels objectius comuns.
No és un mal d’ara, Caín simbolitza la prioritat als seus interessos, fins a
arribar a provocar la mort del seu germà. El nostre planeta està ple d’actituds
caïnites, armes, guerres, violació dels drets de les dones, dels infants, la indiferència al dolor aliè. Però tal com ens recorda aquest capítol: “…no tot
està perdut, […] No hi ha sistemes que anul·lin per complet l’obertura al
bé, a la veritat i a la bellesa, ni la capacitat de reacció que Déu continua
encoratjant des del dedins dels cors humans.” (205).
Sovint per trobar solucions, sobretot parlant d’un mal tan arrelat com és
l’individualisme, ens cal escollir un camí que no fa drecera, ple de meandres
com els rius que passen entres angostures. Ens cal educar constantment per

formar generacions on sigui possible “l’aliança entre la humanitat i l’ambient”. I aquí hauríem de remar tots junts: l’escola, la família i les institucions
que ens governen. “Els àmbits educatius són diversos: l’escola, la família,
els mitjans de comunicació, la catequesi, etc. Una bona educació escolar
en la primerenca edat col·loca llavors que poden produir efectes al llarg
de tota una vida. Però vull destacar la importància central de la família,
perquè «és l’àmbit on la vida, do de Déu, pot ser acollida i protegida de
manera adequada contra els múltiples atacs a què està exposada, i pot
desenvolupar¬-se segons les exigències d’un autèntic creixement humà.
Contra l’anomenada cultura de la mort, la família constitueix la seu de
la cultura de la vida».” (213)
Certament, no és la solució per a l’avui o per demà més proper. Però és
l’únic camí. Sembla que el món de l’educació s’ha adonat que formant posant l’accent en els continguts, no avancem. Només si som capaços d’educar en els valors podrem canviar el món. Nous projectes, potser velles idees, veuen en l’educació dels valors els fonaments d’un món i d’una societat
diferent.
I aquest camí que ha de ser lent, constant i segur no el podem fer sense
que famílies, parròquia i escola no prenguin consciència de ser grup que crea
afiliacions i sentit de pertinença. No ens en sortirem si fem tres projectes
(un per a la parròquia, un per a l’escola, un per a la família). Hem de trencar
parets mitjanceres, obrir finestres i deixar entrar aires nous que ens facin
caminar al ritme dels reptes que ens proposa la societat. I en aquest grup, en
aquesta pertinença hem d’obrir la porta als joves, donant-los protagonisme,
fent que ens encomanin la seva energia i la seva il·lusió i també la seva generositat. Hem de creure en els joves si volem que ells creguin en nosaltres.
I acabo amb aquesta referència treta de l’encíclica: “La pau interior
de les persones té molt a veure amb la cura de l’ecologia i amb el bé
comú, perquè, autènticament viscuda, es reflecteix en un estil de vida
equilibrat unit a una capacitat d’admiració que porta a la profunditat
de la vida.” (225)
Germà Cesc Ferré

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 6, a les 10: família SivilaJaumira. Dimarts 7, a les 9. Dimecres 8, a les 9: Teresa Dot Pujol.
Dijous 9, a les 9: a la Mare de Déu
de Lurdes. Divendres 10, a les 9:
Xavier Valls Mas. Dissabte 11,
a les 20: Joan Solà Bonet. Diumenge 12, a les 12: Antoni Pous
i Pilar Fusté; Josep M. Franquesa
Solà; esposos Josep M. Murlà (10è
aniv.) i Teresa Fageda (2n aniv.)

COL·LECTES DEL MES DE MAIG
Dia 1: 198,05. Dia 8: 114,39. Dia
15: 119,66. Dia 22: 119,00. Dia 29,
Serveis eclesials: 165,99.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 11, a les 19. Dimarts 12, a
les 19. Dimecres 13, a les 19. Dijous 14 , a les 19. Divendres 15, a
les 19. Dissabte 16, a les 18: Josep
Parramon i Maria Serra. Diumenge 17, a les 10.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge dia 5 i diumenge dia
13, a les 12.

CONSELL PARROQUIAL
Reunió el dijous dia 9, a dos quarts
de 9 del vespre.

COL·LECTES DEL MES DE MAIG
Dia 1: 281,55. Dia 8: 201,41. Dia
15: 214,05. Dia 22: 228,32. Dia 29,
Serveis eclesials: 234,21.

COL·LECTES DEL MES DE MAIG
Dia 1: 103,77. Dia 8: 59,42. Dia
15: 119,66. Dia 22: 69,07. Dia
29, Serveis eclesials: 83,26. El 24
d’abril la col.lecta va ser de 66,23,
no 97,21 com vàrem escriure.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 11, a les 19: Fina Padrós
i Sixte Serrat. Diumenge 12, a les
11: esposos Lluís Bagaria i Rosa
Puigvila; germans Ramon i Trini
Vila Farrés.
CONSELL PARROQUIAL
Reunió el dimarts dia 7, a les 9 del
vespre.

EXÈQUIES
Jaume Erra Verdaguer (86 anys) C/
Vilamuntà, 4.
Pere Mitjavila Compte (85 anys)
C/ Pompeu Fabra, 7.
Trinidad Cuéllar Zambrano (87
anys) C/ Vilamirosa, 73.
Àlex Roca Remolins (88 anys) C/
Baixa Cortada, 7-9.

