REFLEXIONS QUARESMALS
Dejuni de petroli
“Avui dia, per a sentir un impacte similar sobre la nostra vida al que abans representava
l’abstinència de carn per la Quaresma, hauríem de propugnar una abstinència ecològica de
petroli. Havent construït una societat basada totalment en l’energia barata i en el miratge
del creixement il∙limitat que ens ha proporcionat, ens pot fer bé adonar‐nos de fins a quin
punt en som dependents i com aquesta dependència té efectes sobre el nostre planeta. Això
ens ajudaria a avançar en la nostra necessària conversió ecològica.”

Un dels factors que exemplifica millor la relació entre justícia i problemàtica ecològica són
totes les guerres actuals que tenen com a
rerefons el domini del petroli, del gas natural,
dels minerals o dels recursos hídrics. La
progressiva escassetat i depredació d’aquests
recursos accentua els conflictes existents i en
genera altres de nous. El control directe o
indirecte de la producció i de les reserves de
petroli es troba al darrere de la major part de
guerres: Iraq, Síria, Iemen, Somàlia, Ucraïna, Líbia,
etc.
La producció de petroli ha arribat al seu cim i els jaciments existents van disminuint. El petroli
barat s’acabarà. Amb la Xina i l’Índia augmentant imparablement el seu consum, el petroli

5è diumenge de quaresma

cada cop serà més car i tindrà més importància militar i estratègica.
D’altra banda, a tots ens esgarrifen les catàstrofes
ecològiques dels vaixells petroliers que naufraguen, com el
Prestige a les costes gallegues. Tanmateix, diàriament hi ha
marees negres i “prestiges” grans o petits arreu del món i no
en fem cabal. Pocs ho relacionem amb la nostra comoditat
de viatjar contínuament (i més amb low cost), de comprar
ben barat Made in China, de fer servir plàstics pertot arreu,
sense oblidar que bona part de l’energia elèctrica encara es
produeix cremant derivats de petroli.

¿Com podem manifestar‐nos i declarar que estem contra les guerres, com podem esgarrifar‐
nos de la contaminació marina, si després amb el nostre estil de vida, basat en l’energia
“barata” del petroli, estem potenciant la guerra i la depredació implacable de la natura?

El Papa Francesc ha demanat més d’un cop que "evitem l’ús de plàstics.” Per a fabricar una
tona de plàstic, en gastem dues de petroli. Els envasos representen el 60% del volum i el 30%
del pes de les nostres compres. Una bossa de plàstic es fabrica en 1 segon, s’utilitza durant 20
minuts i triga 400 anys a degradar‐se. En canvi, un cistell es fabrica en un dia, es fa servir
durant 80 anys i és biodegradable.
Què voldria dir, doncs, dejunar de petroli?
Doncs, per exemple:


Donar importància al comerç local, als productes de
proximitat (“quilòmetre zero”).



No agafar el cotxe per anar a comprar, no anar a les
grans superfícies i cadenes pensades per anar‐hi amb
cotxe, sinó anar a comprar a peu als petits comerços,
als pagesos, als mercats municipals.



Reflexionar sobre el petroli que porta amagat cada
producte que comprem (en la fabricació, en el
transport...), sobretot si ve de lluny.



Evitar l’abús del cotxe i dels viatges amb avió.



Evitar els productes d’un sol ús i sobretot els
embolcalls i envasos de plàstic.



Ser conscients que hi ha moltes comoditats que ens fan més insolidaris i que li surten molt cares al
nostre estimat planeta.

Encíclica «Laudato si’» del Papa Francesc:
«La idea d’un creixement infinit o il∙limitat, que ha entusiasmat tant economistes, financers i
tecnòlegs, suposa la mentida de la disponibilitat infinita dels béns del planeta, que mena a
«esprémer‐lo» fins al límit i més enllà del límit. És el pressupòsit fals que «existeix una quantitat
il∙limitada d’energia i de recursos utilitzables, que la seva regeneració immediata és possible i que
els efectes negatius de les manipulacions de la natura poden ser fàcilment absorbits». (Ls, 106)

Pregària: Senyor, feu que siguem cada vegada més coherents amb la nostra manera de viure,
que tinguem consciència que som una sola família humana i que és injust que la nostra
comoditat es basi en la destrucció de la creació i en el sofriment de tants germans nostres
d’arreu del món.
Almoina: Com a gest de solidaritat podem mirar el que estalviem cada mes amb el dejuni de
petroli i fer una quota equivalent a una entitat que treballi per evitar la pobresa energètica.

