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Accions alliberadores i transformadores

La
 r

ed
ac

ci
ó

 d
’a

q
u

es
t 

n
ú

m
er

o
 s

’h
a 

ta
n

ca
t 

el
 2

5 
d

’a
b

ri
l d

e 
20

16
.

A
l tercer número de Salillum hem volgut mostrar 

diverses llavors de transformació, que s’empelten 

en la prioritat de curs de l’ACO Passem de la 
indignació a l’acció transformadora. Ho fem 

acompanyats de veterans que, amb la sàvia perspectiva 

que dóna el temps, ens recorden que ens cal “tornar a 

recuperar la importància de les lluites socials”, com fa el 

professor Josep Fontana a l’entrevista que hem tingut 

l’honor de poder-li fer.

Alliberament i transformació podem trobar en una 

modesta iniciativa de Carabanchel, que impulsen unes 

quantes famílies per avançar en un nou model d’escola 

guiada pels principis de la pedagogia activa. O en la 

cooperativa Biciclot, que aposta per un mitjà de transport 

sostenible a les grans ciutats i per la formació en l’ús 

de l’espai públic. O en un arxiprestat que s’arremanga i 

implica tot un barri en una acció de misericòrdia, com la de 

donar menjar i estar al costat del qui té fam i està sol.

També prestem atenció especial a la situació dels refugiats. 

Germanes i germans que es veuen obligats a abandonar el 

seu país per situacions de violència (bèl·lica o econòmica) 

i que ens qüestionen i incomoden. A l’ACO continuem 

insistint en la necessitat de formar-nos i de buscar fonts 

d’informació, a més de les oficialistes, que ens ajudin a 

anar a les causes dels conflictes per transformar-los en la 

mesura de les nostres possibilitats.

“La globalització actual, amb tots els seus pecats, greus, té 

com a contrapartida la virtut de fer que avui, com mai, la 

humanitat se senti una. Estem descobrint, per necessitat, 

que naveguem en el mateix vaixell (...) Com que ara ens 

trobem tots amb tots, hem d’optar o per xocar els uns 

contra els altres, en la intolerància i en l’agressió, o per 

abraçar-nos en la comprensió i en la complementarietat. 

Els murs, les tanques, les lleis d’intolerància no són una 

solució humana.”

Són paraules profètiques de Pere Casaldàliga, que va 

pronunciar el 2006 en el discurs d’agraïment pel Premi 

Internacional Catalunya. El bisbe emèrit de Sâo Félix 

do Araguaia, malgrat tot, creu en la humanitat i que 

“humanitzar-la és la missió de tots, de totes, de cadascun 

i cadascuna de nosaltres.” A aquesta tasca ens continua 

cridant el Crist. 
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