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[ConClusions de la Jornada] 



El dissabte al matí, dia 21, després d’uns 
minuts de silenci, va tenir lloc la ponència 
del doctor en biologia ambiental Josep M. 
Mallarach. A continuació, destaquem aquells 
elements de la ponència que poden ser mo-
tiu de reflexió per als Grups de Diàleg Inter-
religiós i per a diferents comunitats i entitats 
religioses, espirituals i civils:

Vivim en una crisi global sistèmica, de la qual 
la Covid és un aspecte.

Les causes de la desigualtat social i de la 
depredació greu de la natura són les mateixes: 
un sistema capitalista que va destruint la vida, 
la natura i la humanitat, sobretot després de 
la industrialització i de l’occidentalització del 
món.

La terra té una autoregulació limitada i 
l‘estem desbordant.

La vida i la terra són un do que, per tant, hem 
de respectar i cuidar perquè tots en tenim 
una gran responsabilitat.

Les persones sàvies i santes han viscut en 
harmonia amb la natura i les seves espirituali-
tats estan arrelades en les grans savieses de la 
humanitat. Aquestes savieses poden servir com 
a bones aportacions per afrontar la crisi pro-
funda que vivim.

La visió actual del món que dona lloc a unes 
creences, que a la vegada fonamenten uns 
valors i unes actituds, és el que cal transfor-
mar. En aquest punt és on l’espiritualitat pot 
tenir un gran paper. 

Tenim necessitat, doncs, de la coherència, 
de la recuperació de la vida contemplativa, 
de l’actitud reverencial, de l’austeritat, de 
l’agraïment del do rebut i de la humilitat en la 
nostra vida personal, familiar, associativa i en 
les comunitats de cada creença.

Els dies 20 i 21 de novembre del 2020, 
va tenir lloc la Jornada Anual de la XIP 
(Xarxa Interreligiosa per la Pau) sota 
el títol “ECoLoGIA, EsPIrITuALITAT I 
PAu”.

El primer dia de la jornada, el diven-
dres 20, els participants vam poder 
veure i gaudir de l’espectacle “la 
Mama dels arbres”. Aquesta repre-
sentació, que es va poder seguir de 
manera on-line, tracta sobre la que va 
ser la Premi Nobel de la Pau del 2004: 
Wangari Maathai. La companyia “Fes-
t’ho com vulguis” va saber transme-
tre el seu missatge amb una senzilla i 
tendra bellesa i amb una gran trans-
parència didàctica. Wangari Maathai, 
una dona que va apoderar moltes 
dones africanes (feminisme) d’una 
espiritualitat cristiana, que va plan-
tar, amb la col·laboració de moltes 
dones, milions d’arbres (ecologisme) 
i que va treballar per la pau, és una 
expressió tant de la temàtica que ha 
centrat la jornada de la XIP d’enguany 
com la de l’any passat (“Dones, reli-
gions i Pau”). Wangari Maathai uneix 
amb una forta vinculació el treball per 
la igualtat de la dona, la pau i la Terra 
moguda per un esperit religiós. 

Del treball dels tres grups destaquem els següents aspectes que 
creiem que també pot ser útils per a la reflexió i l’acció dels nostres 
grups, comunitats i entitats, perquè estimem el món i tot el que en 
ell viu:

Ens cal una nova Mirada en la qual es tracti de relacionar 
crisi social ( justícia social), crisi mediambiental ( justícia 
ecològica) i moviment per la construcció de la pau al món. 
Tot està interconnectat i en interacció.

I PEr AquEsTA NoVA MIrADA NECEssITEM:

ser conscients que la manera com vivim depèn en gran part del model 
econòmic vigent i que la nostra manera de viure afecta la nostra 
manera de pensar i sentir. Per això, la nostra actuació en l’àmbit local 
no ha de perdre de vista que per edificar el món sobre altres bases cal 
repensar els models polítics, econòmics i socials que tenim, i també 
construir una nova arquitectura planetària que serveixi per governar 
amb justícia la globalització.

una bona comunicació que ens pot ajudar amb noves idees i suport 
mutu.

La cura de la casa comuna, centrant-nos en el planeta Terra com el 
lloc on viuen les persones, defensant la natura, la vida animal i les 
reformes energètiques. 

TENIM uNEs DIFICuLTATs LoCALs I MuNDIALs:

La pobresa com injustícia econòmica que produeix molt de dolor a 
moltes persones del planeta.

La corrupció institucionalitzada i estimulada per les empreses transna-
cionals, en especial en els països “empobrits” i dependents.

PEr CohErèNCIA, VoLEM quE LEs ACTuACIoNs DE:

cadascú de nosaltres,

les comunitats de diverses tradicions religioses i espirituals,

les entitats i associacions civils,

els mitjans de comunicació,

els estats, els governs i els partits polítics siguin respectuosos amb la 
Mare Terra per tal que tothom pugui guanyar en credibilitat.
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https://youtu.be/BYosQywLWfc
https://youtu.be/BYosQywLWfc
https://youtu.be/BYosQywLWfc
https://youtu.be/sDNrqOLL08Y
https://youtu.be/sDNrqOLL08Y


Ens calen nous estils de vida, és a 
dir, generar processos de canvi en les 
comunitats i propiciar nous estils de 
vida en els membres de cada comunitat 
religiosa o espiritual, i promoure una 
espiritualitat amb contingut ecosocial i 
de pau sobre la qual vincular els canvis 
de mentalitat necessaris.

ToTs ELs éssErs VIus (huMANs, ANIMALs I 
PLANTEs) hEM DE VIurE EN PAu I hArMoNIA 
EN AquEsT MóN.

ToTs hEM DE PrENDrE CoNsCIèNCIA PEr-
soNAL, CoMuNITàrIA I soCIAL

del valor de la persona i de cultivar la dignitat 
humana,

de no caure en:
l’antropocentrisme,
l’extractivisme, que posa en perill el nostre 
hàbitat natural,
les ideologies, que són diferents que les 
espiritualitats veritables,
les simplificacions,
els extremismes.

del fet que hi hagi pau al món,

de no fer patir els animals i les plantes,

del compromís social lligat a l’ecologia,

del compromís amb la sostenibilitat, 
l’alimentació, el consum responsable i la pro-
moció de la solidaritat. 

hEM DE PosAr EN rELACIó L’ECoNoMIA I 
L’EsPIrITuALITAT, la qual va més enllà dels valors 
ètics. També cal fer el mateix amb la política.

EXIsTEIX uNA urGèNCIA ECoLòGICA, però 
també la urgència de garantir necessitats 
bàsiques, com un sostre o menjar. Això fa 
que una urgència se superposi a l’altra en 
amplis sectors de la humanitat i, en un món 
no igualitari, l’activisme ecològic potser 
només comença a imposar-se en àmbits en 
què no es pateixen grans mancances o en què 
ja estan patint, aquí i ara, de forma molt clara, 
el problema ecològic. En resum, la precarietat 
dificulta la presa de consciència ecològica.

Ens cal un CoMproMís soCial, que 
significa: impulsar la participació de 
cada comunitat religiosa o espiritual 
i dels membres de cada comunitat, 
entitat civil i associació, en campanyes, 
accions, entitats i xarxes que treballen 
per una societat més justa, solidària, 
respectuosa amb la natura i en pau. I 
per això hem de:

DENuNCIAr EL CoNsuMIsME incontrolat i 
depredador i el desenvolupament irrespon-
sable i no sostenible.

FEr uN CrIDA A FAVor D’uNA ACCIó MuNDIAL 
ràPIDA I uNIFICADA per combatre la degra-
dació ambiental i el canvi climàtic.

INTENTAr CoNNECTAr-ho ToT I sobrEToT LA 
TErrA (la font de treball, hi ha gent que viu 
dels fruits de la terra), el Treball (per poder 
mantenir-se i tenir una vida digna) i la Teu-
lada (la necessitat d’hàbitat).

TENIr EquILIbrI I MoDErACIó EN ToT EL quE 
ProDuïM, rEALITzEM, CoNsuMIM, ETC.

AProPAr EL JoVENT A L’EsPIrITuALITAT.

2 3 En el treball dels tres grups també es van suggerir un conjunt d’actituds i 
accions concretes per portar a la pràctica i que proposem a continuació 
als Grups de Diàleg Interreligiós, a les comunitats i entitats religioses, 
espirituals i civils.

EN L’àMbIT PErsoNAL

la Contemplació/meditació

Gaudir del silenci com a forma de pregària.

Progressar en el nivell de consciència a través de l’atenció plena.

Assolir l’autocontrol que sorgeix de la capacitat per a viure el present.

l’acció

Fer passos en el dia a dia.

harmonitzar les tres T:
Terra, relació amb el medi ambient.
Treball decent i digne.
Teulada: habitatge digne i sostenible.

ser testimonis envers qui ens envolta.

Fer compres de proximitat.

Aprofitar els recursos materials.

l’autocrítica

ser conseqüents vinculant la nostra alimentació amb la pau, el respecte a la 
natura i als éssers vius i amb l’espiritualitat.

EN L’àMbIT soCIAL
unificar les reivindicacions, anant a les causes dels problemes.

Trencar les dinàmiques del sistema socioeconòmic capitalista (que causa 
desigualtat, pobresa, depredació de la natura, desforestació, contami-
nació, precarietat i canvi climàtic) en els seus punts neuràlgics (tipus 
d’alimentació, de consum, de ramaderia, d’agricultura, d’energia...).

Formar al voluntariat de les entitats en aquesta perspectiva ecològica.

EN L’àMbIT DE LA CoMuNITAT rELIGIosA  I/o EsPIrITuAL
Compra conjunta de materials que afavoreixin a tothom.

Caminar pregant, pregària a l’aire lliure, gaudir de la natura en 
col·lectivitat. 

Crear comunitat des de la catequesi i l’escola.
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LECTurEs I VíDEos CoMPLEMENTArIs úTILs:

Maathai, Wangari. Plantar arbres, sembrar idees. 
Comentari de Laia de Ahumada. Il·lustracions 
de vanina starkoff. Traducció del discurs de Jordi 
pigem. barcelona: Akiara books, 2020. IsbN 978-
84-17440-70-1.

Mallarach, Josep Maria. El viático de la Naturaleza 
en la gran prueba del Antropoceno. A: iglesia viva: 
revista de pensamiento cristiano. 2020. Núm. 283, 
p. 133-138. IssN 0210-1114.

20 minutos. ¿quiés es Wangari Maathai? [en línia]. 
Accés:
<https://www.20minutos.es/videos/redes/dijHoZ01-quien-
es-wangari-maathai/>

Cambio climático | #DiversidadAmenazada. 
16 d’abril de 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=vEqLAJ41Xxo. 
Vídeo de YouTube.

La salud de la humanidad. 5 d’abril de 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=hENe_r_Xfmw. 
Vídeo de YouTube.

Pel·lícules, entrevistes i documentals a la
web de l’associació silene

AMB EL SUPORT DEORGANITZA

L’oLIVErA l’hem 
pres com a element 
representatiu de les 
Jornades anuals de la XIP i 
símbol de la voluntat de pau 
i d’harmonia.

https://akiarabooks.com/autor/vanina-starkoff/
https://akiarabooks.com/autor/jordi-pigem/
https://akiarabooks.com/autor/jordi-pigem/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5203743
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2939
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2939
https://www.20minutos.es/videos/redes/dijHOZ01-quien-es-wangari-maathai/
https://www.20minutos.es/videos/redes/dijHOZ01-quien-es-wangari-maathai/
https://www.youtube.com/watch?v=vEQLAJ41Xxo
https://www.youtube.com/watch?v=hENe_R_Xfmw
https://www.silene.ong/centre-de-documentacio/videografics

