
RESPONSABLES I SOLIDARIS EN UN MÓN CONSUMISTA

Durant el curs 2009-2010 els grups de l’ACO hem 
treballat sota el lema “Responsables i solidaris 
en un món consumista”. Aquest escrit és fruit 
del treball del grups de Revisió de Vida d’aquest 
moviment d’Església arrelat en el món obrer. 

El consumisme i l’esclat de la crisi tenen 
unes arrels comunes.

La possibilitat de treballar aquest tema es va 
coure fa un parell d’anys. Estàvem immersos en 
una espiral consumista que semblava no tenir 
límits. Però aquesta bombolla consumista va es-
clatar  i, amb ella, va aparèixer la crisi fi nancera 
que ha desembocat en la pèrdua de feina per 
a moltes famílies i les conseqüències nefastes 
que està provocant aquesta situació. No hem 
d’oblidar que aquesta crisi la pateixen, fa molt 
de temps, infi nitat de famílies de casa nostra i 
una gran part del nostre món. Segurament, mai 
les desigualtats havien estat tan pronunciades. 

Què ens aporta l’Evangeli, davant 
d’aquesta situació?

Com a cristians, la nostra referència més imme-
diata és l’Evangeli de Jesús i anunciat i viscut 
per tants testimonis al llarg de la història.

L’Evangeli ens ajuda a construir la nostra • 
vida sobre uns bons fonaments i anar prio-
ritzant i construint la nostra escala de va-
lors.
L’Evangeli ens proposa el canvi personal i • 
a optar per un estil concret de vida (el de 
Jesús) per canviar el sistema. Hem de po-
der prescindir d’allò que és prescindible, i 
fer-ho amb alegria.
També ens convida a confi ar en Déu, en la • 
comunitat i a treballar per a un món més 
just per a tothom i no pensar tant en el 
nostre futur individual, deixant de banda 
les nostres pors.
Val la pena escampar, amb d’altres, la Bona • 
Notícia de què una altra manera de viure és 
possible i ens fa més feliços. 
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Una proposta de decàleg “actiu”

La societat consumista en la què estem 1. 
immersos ens fa viure “anastesiats”, poc 
conscients i és fàcil deixar-se emportar 
pels “cants de sirena” que fa el sistema 
consumista. Davant d’això, sentim la cri-
da a ser més conscients i a acceptar que 
moltes vegades hem d’anar a contraco-
rrent per a viure d’una altra manera. 
Essent una mica més conscients de les 2. 
nostres contradiccions, volem estimular la 
nostra coherència. Hem de revisar contí-
nuament els nostres hàbits de consum: a 
on van les nostres despeses, a on posem 
els nostres estalvis (si en tenim) (banca 
ética), en quin tipus de botigues comprem 
(cooperatives de consum ecològic, come-
rç just, petites botigues del barri o poble), 
quin tipus de vacances fem, com vivim el 
Nadal (que s’ha mercantilitzant tant) 
Que l’3. austeritat i la senzillesa sigui un 
signe d’identitat que ens estimuli la crea-
tivitat, de recerca de l’essència que tenim 
com a persones, el coneixement mutu en 
les diferents relacions personals que te-
nim i que aquests dos grans valors ens 
facin viure amb alegria. Donar valor a 
les coses i, per tant, aprofi tar-les (roba, 
menjar, reutilització de llibres, “mercats” 
d’intercanvi personals o organitzats, man-
teniment i bon ús dels aparells que fem 
servir,...). 
Estar 4. atents a les necessitats reals de 
les persones que tenim al voltant, de les 
nostres pròpies; tenir temps per al diàleg, 
per a  veure on posen/posem el nostre 
tresor (quins objectius tenim com a per-
sones, a què donem importància, quina 
és la nostra escala de valors). Gaudir de 
les relacions personals que ens fan créixer 
mútuament.
 5. Formar-nos i informar-nos per a 

conèixer les causes de les injustícies al 
nostre món i buscar camins per a fer-hi 
front de manera personal i col•lectiva. 
Treballar en petits o grans projectes en 
els nostres àmbits que són projectes de 
justícia social i ambiental (associacions 
de veïns, menjadors escolars ecològics, 
cooperatives de consum).
 6. Valorar el ser persona i ser fi ll de Déu i 
no pas el “tenir”. Compartir les nostres 
capacitats i els nostres recursos allà on 
som: al barri, a la família, altres llocs de 
compromís.
Tenir una visió de la realitat 7. des dels 
més pobres. Davant de la crisi que es-
tem vivint, compartir i buscar sortides. 
Estimular individualment i col·lectivament 
la reducció de jornada per a què tothom 
pugui accedir a una feina. Que el mirall 
on ens hem de mirar siguin els pobres i 
no pas els poderosos, els que ho tenen 
tot. 
 8. Revisar la nostra economia personal 
i viure el despreniment com un valor 
que ens fa viure més lliures, en aquesta 
societat en la què les aparences i el tenir 
estan tan valorats.
Davant de la desesperança que ocasionen 9. 
les situacions injustes, generar –amb 
d’altres- esperança valorant i difonent: 
testimoni de persones que han posat/po-
sen  la seva vida al servei dels altres, les 
iniciatives (associacions, projectes) que 
posen la persona i els col·lectius per da-
vant dels interessos econòmics. 

 10. Compartir amb d’altres aquestes 
refl exions i viure-les en els àmbits pro-
pers (família –especialment amb els fi lls-, 
amics, lloc de compromís, companys de 
feina, de sindicat o partit, associacions 
diverses)

Continuar aquest camí...
Hem vist que el nostre consum contribueix molt directament en la pobresa i desigualtats que hi ha 
a casa nostra, al món. Per això aquest curs ens hem proposat treballar prioritàriament el tema de 
l’opció pels pobres des de la classe obrera. Amb aquest treball esperem anar creant consciència i 
prenent compromisos per a optar i ser pobres a l’estil que Jesús ens proposa.

12 d’octubre del 2010

Davant d’aquesta situació que es tradueix en infi nitat de fets concrets que vivim dia a dia, i interpel·lats 
per l’Evangeli i el testimoni de moltes persones, volem compartir amb tothom que vulgui les re-
fl exions i accions que els/les militants de l’ACO fem/volem fer per a contribuir a la construcció d’un 
món més just per a tothom. 
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