
 

 

Castanyada 2019 Zona Besòs 
LA CRISI CLIMÀTICA: UNA REALITAT A REVISAR 

 
Revisem la crisi climàtica 

• Tota Revisió de Vida ben feta ha d’arribar i pot arribar a tocar les nostres actituds i 
sentiments. 

• Ens movem en el terreny de la conversió personal perquè la Revisió de Vida porta en si 
mateixa una dinàmica espiritual 

 
1. Veure 10’ 
 
Vídeo “Cómo evitar el Cambio Climático MUY RÁPIDO”: https://youtu.be/3X-Z0kMfh4M 
 

• Després de veure el vídeo busquem ara entre tots: 
 

Causes Conseqüències Actituds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2. Jutjar 20’ 

a) Trobem a Déu i intentem descobrir signes de mort i de resurrecció en aquesta crisi 
climàtica que pateix el nostre món.  

b) Deixem que la Paraula ens faci veure-hi clar: 
 
Textos 
Els punts més importantes de la encíclica "Laudato si" sobre el medi ambient del papa 
Francisco: 
 
#Contaminació 
 
“És tràgic l’augment dels migrants fugint de la misèria empitjorada per la degradació ambiental, que no són 
reconeguts com a refugiats en les convencions internacionals i porten el pes de les seves vides 
abandonades sense cap protecció normativa. _Laudato si’ (25) 
 
“L’accés a l’aigua potable i segura és un dret humà bàsic, fonamental i universal, perquè determina la 
sobrevivència de les persones, i per tant és condició per a l’exercici dels altres drets humans. Aquest món té 
un greu deute social amb els pobres que no tenen accés a l’aigua potable.” _Laudato si’ (30) 
 
“Sabem que la tecnologia basada en combustibles fòssils molt contaminants necessita ser reemplaçada 
progressivament i sense demora. (…) Tanmateix, en la comunitat internacional no s’aconsegueixen acords 
suficients sobre la responsabilitat dels qui han de suportar els costos de la transició energètica.” _Laudato si’ 
(165) 



 

 

 
 
#Creació 
 
“La destrucció de l’ambient humà és una cosa molt seriosa, perquè Déu no sols va encomanar el món a 
l’ésser humà, sinó que la seva pròpia vida és un do que ha de ser protegit de diverses formes de 
degradació.” _Laudato si’ (5) 
 
“L’Eucaristia és també font de llum i de motivació per a les nostres preocupacions per l’ambient, i ens orienta 
a ser custodis de totes les coses creades.” _Laudato si’ (236) 
 
#Medi ambient 
 
“Lamentablement, molts esforços per buscar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats no 
sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la falta d’interès dels altres. (…) Necessitem una solidaritat 
universal nova.” _Laudato si’ (14) 
 
“Com sol passar en èpoques de profundes crisis, que requereixen decisions valentes, tenim la temptació de 
pensar que el que s’està esdevenint no és veritat. (…) Aquest comportament evasiu ens serveix per a 
continuar amb els nostres estils de vida de vida, de producció i de consum. És la manera com l’ésser humà 
s’espavila per alimentar tots els vicis autodestructius: intentant no veure’ls, lluitant per no reconèixer-los, 
postergant les decisions importants, actuant com si no passés res.” _Laudato si’ (59) 
 
Mt. 13, 24 30 Parábola del trigo y la cizaña 
 
24 Jesús les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos puede compararse a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo.25 Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró 
cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la 
cizaña. 27 Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: “Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? 
¿Cómo, pues, tiene cizaña?” 28 El les dijo: “Un enemigo ha hecho esto”. Y los siervos le dijeron*: “¿Quieres, 
pues, que vayamos y la recojamos?” 29 Pero él dijo*: “No, no sea que al recoger la cizaña, arranquéis el 
trigo junto con ella. 30 “Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega; y al tiempo de la siega diré a los 
segadores: ‘Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi 
granero.’” 
 
 
3. Actuar 10’ 
 
Pensem ara amb el què sabia, el que sento ara i el què puc fer des d’avui i escrivim els nostre 
compromís futur amb la Terra: 
 
 En el dia a dia em comprometo a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Posada en comú 20’ 
 
Acabarem la jornada llegint tots junts la Pregària de Sant Francesc d’Assís 


