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CARTA ENCÍCLICA DEL
SANT PARE FRANCESC 

SOBRE LA FRATERNITAT I
L'AMISTAT SOCIAL



"Fratelli Tutti" 
escrivia Sant Francesc d'Assís per adreçar-se

als germans i  germanes tot proposant-los
una forma de viure amb sabor a Evangel i .

D'aquel ls consel ls vul l  destacar el  que
convida a un amor més enl là de les barreres

de la geografia i  de l 'espai

SANT PARE FRANCESC. 
ASSÍS, AL COSTAT DE LA TOMPA DE SANT FRANCESC.  3 OCTUBRE 2020



SENSE
FRONTERES

"Quan redactava aquesta carta va
irrompre de manera inesperada la
pandèmia de la Covid19 que ha
evidenciat falses seguretats. Més
enllà de les diverses respostes dels
diferents països s'ha vist  la
incapacitat d'actuar conjuntament
malgrat estar hiperconnectats"



CONSUMIDORS 
 I
ESPECTADORS
MÉS QUE
CIUTADANS

"Estem més sols que mai en
aquest món massificat que
fa prevaldre els interessos
individuals i afebleix la
dimensió comunitària de
l'existència. Més aviat hi ha
mercats a on les persones
fan el rol de consumidors o
espectadors"



SENSE UN
PROJECTE
PER A TOTHOM

La millor manera de
dominar i d'avançar sense
límits és sembrar la
desesperança i suscitar la
desconfiança constant,
disfressada de la defensa
d'alguns valors



  SENSE UN   
 PROJECTE
PER A TOTHOM

En molts països es fa servir el
mecanisme polític d'exasperar,
exarcebar i polaritzar.
Per diferents camins es nega
 als altres el dret d'existir, 
i d'opinar i s'acudeix a
l'estratègia de sospitar dels
altres



LA NO
POLÍTICA

La política ja no és una 
discussió sana sobre projectes a
llarg termini per al
desenvolupament de tothom 
sinó receptes immediates de
màrqueting que troben 
en la destrucció de
l'altre el recurs 
més eficaç



ECONOMIA
SOBRE
ECOLOGIA

Tenir cura del món 
que ens envolta 
i conté es cuidar-nos
 a nosaltres mateixos. 
Però cal  constituir-se 
en un nosaltes que habita
 la casa comuna.
Aquesta cura no interessa 
als poders econòmics 
que busquen un rèdit
 ràpid



PARTS DE
HUMANITAT
SACRIFICABLES

Parts de la 
humanitat 
semblen 
sacrificables
 en benefici 
d'una selecció 
que afavoreix 
el sector humà 
digne de viure
 sense límits.
Aquest descartament 
s'expessa de 
múltiples maneres...



PARTS DE HUMANITAT
SACRIFICABLES

...com en 
l'obssessió 
de reduir 
els costos 
laborals, que no 
adverteix les greus 
conseqüències que això
 ocasiona perquè la 
desocupació que 
produeix té com 
efecte directe 
expandir les 
fronteres de la pobresa



CREIXEMENT ECONÒMIC
VERSUS
DESENVOLUPAMENT  HUMÀ

Hi ha regles 
econòmiques 
que resulten 
eficaces per 
al creixement 
però no per 
al desenvolupament
humà integral. 
Augmenta la 
riquesa però amb
 inequitat i 

neixen noves 
pobreses



MÚLTIPLES
TEMPTACIONS
D'AIXECAR MURS

Reapareix 
la temptació 
d'aixecar murs.
I qualsevol que
 aixeca un mur
 termina essent 
esclau dins dels murs
que ha construït, sense
horitzons. 
Perquè li falta aquesta
alteritat



DRET 
A NO EMIGRAR

Hem de reafirmar 
el dret a no emigrar, 
és a dir,
a tenir les condicions 
de permanèixer en la
pròpia terra



SOBREINFORMACIÓ
VERSUS SAVIESA

El cúmul abrumador 
d'informació que ens 
inunda no significa més 
saviesa. La saviesa no
es fabrica amb 
recerques ansiones 
per internet, ni és 
una sumatòria 
d'informació amb 
veracitat no 
assegurada.



SOBREINFORMACIÓ
VERSUS SAVIESA

La llibertat que 
ens venen 
es confon amb 
la llibertat per navegar
davant d'una pantalla.
El problema és que un 
camí de fraternitat 
local i universal només 
es pot recórrer per
esperits lliures i disposats
a encontres reals



GENERAR
ESPERANÇA

Destrossar l'autoestima 
d'algú és una manera 
fàcil de dominar-lo

Hem de generar esperança

L'esperança és audaç, sap
mirar més enllà de la 
 comoditat personal, 
de les petites seguretats i
compensacions que 
estrenyen l'horitzó... 



GENERAR
ESPERANÇA

...per obrir-se 
a grans ideals 
que fan la vida 
més bella i digna.
Caminem en 
esperança
L'existència de cadascú 
de nosaltres està 
lligada a la dels altres.
La vida no és temps 
que passa sinó 
temps de trobada 



GENERAR
ESPERANÇA

 

Cada dia 
se'ns ofereix 
una nova oportunitat, 
una etapa nova. No hem 
d'esperar tot dels que ens
governen, seria infantil.
Gosem d'un espai de
corresponsabilitat capaç 
d'iniciar i generar nous
processos i transformacions



GENERAR
ESPERANÇA

Siguem part activa 
en la rehabilitació
 d'auxili de les parts ferides

És possible començar 
des de baix i d'un a un,
pugnar pel més concret i local,
fins el darrer racó de la pàtria
i del món, 
amb la mateixa cura 
que el viatger de Samaria 
va tenir amb cada 
nafra del ferit



GENERAR
ESPERANÇA

La reconciliació 
reparadora ens 
ressuscitarà i ens farà 
perdre la por a nosaltres
mateixos i als altres

L'engany de tot està mal és
respost amb:
ningú no pot arreglar-lo, 
amb què puc fer jo?



GENERAR
ESPERANÇA

D'aquesta manera

es nodreix el desencant

i la desesperança 

i això no alimenta l'esperit 

de solidaritat i generositat.

Enfonsar un poble en

el desalè és el tancament

d'un cercle pervers perfecte; 

així obra la dictadura 

invisible dels veritables

interessos ocults, 

que s'apropien dels 

recursos i de la 

capacitat d'opinar

i pensar



INVERTIR EN 
ELS MÉS FRÀGILS 
NO ÉS RENDIBLE

Invertir a favor dels 

fràgils pot no ser rendible, pot 

implicar menor eficiència.

Exigeix d'un Estat present

i actiu; d'institucions de la 

societat civil que vagin més

enllà de la llibertat dels 

mecanismes eficientistes de

determinats sistemes 

econòmics, polítics i ideològics,

perquè realment s'orienten en

primer lloc a les persones 

i el seu bé comú



INVERTIR EN 
ELS MÉS FRÀGILS 
NO ÉS RENDIBLE

Alguns neixen en famílies

de bona posició, amb 

bona educació, creixen

ben alimentats o posseeixen

naturalment capacitats 

destacades.

Aquests segurament no 

necessitaran d'un Estat actiu i

només reclamaran llibertat.

Però evidentment no val la

mateixa norma per a una 

persona amb discapacitat,

per algú d'una llar pobra,

per algú sense opció a 

l'ensenyament...



INVERTIR EN 
ELS MÉS FRÀGILS 
NO ÉS RENDIBLE

...per algú amb 

escasses possibilitats

de guarir adequadament

les seves malalties.

Si la societat es regeix 

primàriament pels criteris de

llibertat de mercat i 

de l'eficiència, no hi ha lloc

per aquestes persones i 

la fraternitat serà una 

expressió romàntica més



INVERTIR EN 
ELS MÉS FRÀGILS 
NO ÉS RENDIBLE

Hi ha un reconeixement 

bàsic, essencial per

a caminar cap a l'amistat

social i la fraternitat

universal:

Percebre quant val un èsser

humà, quant val una persona, 

sempre i el qualsevol 

circumstància. Si cadascú val

tant, cal dir amb claredat i 

fermesa que el sol fet d'haver

nascut en un lloc amb menys 

recursos o menor desenvolupament

no justifica viure amb menor dignitat

Aquest principi elemental de la vida

 social sol ser ignorat pels que senten 

que no aporta a la seva cosmovisió o

serveix als seus fins  



UNA NOVA MANERA
D'ENTENDRE 
RELACIONS
INTERNACIONALS

El desenvolupament no

s'ha d'orientar en 

l'acumulació creixent

d'uns quants, sinó

que ha d'assegurar

els drets humans, personals

i socials, econòmics i polítics, inclosos

els drets de les nacions i els pobles.

Això suposa una altra manera

d'entendre les relacions i l'intercanvi

entre països.

Si tothom té una dignitat inalienable,

no importa l'origen.

També la meva nació és corresponsable

del seu desenvolupament.



UNA NOVA MANERA
D'ENTENDRE 
RELACIONS
INTERNACIONALS

De diferents maneres:

Tot acollint-lo de manera 

generosa quan calgui

Promovent la seva pròpia

terra

No buidant-lo de recursos naturals

ni donant suport a sistemes corruptes

que impedeixen el desenvolupament

dels pobles.

L'afirmació que tots som germans i

germanes no ha de ser una

abstració sinó es torna concreta, i

ens planteja una sèrie de 

reptes que ens descol·loquen i 

obliguen a noves perspectives i 

reaccions



UNA NOVA MANERA
D'ENTENDRE 
RELACIONS
INTERNACIONALS

Quan el germà, 

l'igual és un migrant

se sumen desafiaments

complexos. 

Seria ideal evitar

les migracions innecessàries i

el camí es crear en origen

la possibilitat efectiva de

viure i crèixer amb dignitat.

Però no és així

Per als que fa temps que han 

arribat hem d'aplicar

el concepte de ciutadania.

Cal un diàleg pacient i confiat

perquè les persones, les famílies

les comunitats transmetin

els valors de la pròpia cultura i

s'inclogui com a experiència 

per als demés"



UNA NOVA MANERA
D'ENTENDRE 
RELACIONS
INTERNACIONALS

L'immigrant és

 vist com

un usurpador que no 

ofereix res.

I es pensa ingènuament que

els pobres són perillosos

o inútils, i que els poderosos

són generosos benefactors.

Només una cultura social i 

política que incorpori 

l'acollida gratuïta ens 

pot salvar i

tindrà futur.



LA SOLIDARITAT

La solidaritat

entesa en el seu

sentit més profund

és una manera

de fer història  i

això és el que fan 

els moviments 

populars.



LA SOCIETAT CIVIL

Gràcies a Déu

tantes 

agrupacions

i organitzacions 

de la societat civil ajuden 

a pal·liar les febleses de la 

comunitat internacional, la

seva falta de coordinació

en situacions complexes,

la seva falta d'atenció 

davant dels drets 

humans fonamentals

.



LA SOCIETAT CIVIL

Gràcies a Déu

tantes 

agrupacions

i organitzacions 

de la societat civil ajuden 

a pal·liar les febleses de la 

comunitat internacional, la

seva falta de coordinació

en situacions complexes,

la seva falta d'atenció 

davant dels drets 

humans fonamentals

.



EL SIGNIFICAT
D'ESGLÈSIA
CATÒLICA I
L'ENCARNACIÓ

Cridada a encarnar-se
en tots els racons i 
present durant segles
en cada lloc de la Terra 
(això significa catòlica) l'Església
ha de  convidar a l'amor universal.
Perquè tot el que és humà té a
veure amb nosaltres. Aquest camí
de la fraternitat té a Maria, que
pareix un món nou, on tots som
germans, amb lloc per a cada
descartat de les nostres societat,
on resplandeixi la justícia i la pau .



ACTUAR.
               CINC    
TESTIMONIS  
 AQUÍ I ARA



ORIOL

FRIDAYS
FOR
FUTURE



MARTA 

SINDICAT 
 DE
LLOGATERS



ÀNGELS 

OPEN 
ARMS



DOLORS

CONREU 
SERENY



JOSETXO

FUNDACIÓ
MIGRA
STUDIUM



ACTUAR.
               (EL
MEU ACTUAR)



NADAL
2021


