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L’acció que dóna sentit a la teva vida 

Introducció	

·	En	el	marc	del	Pla	de	curs	que	porta	per	títol:	“Passem	de	la	indignació	a	l’acció	
alliberadora”,	des	de	la	humilitat	del	que	se	sap	incoherent	i	sense	ànims	de	donar	lliçons	
de	res...	

1. Nunca	olvides	de	donde	vienes	

“Com deien ja les escriptures...” 	

·	Origen	astur-català	
·	Pares	emigrants,	treballadors	i	lluitadors	
·	Vaig	combinar	estudi	i	treball	(“no	serviràs	para	nada”	vs.	“amor	a	les	sabates”)	
·	Tot	el	que	hem	aconseguit	a	nivell	familiar	ha	estat	fruit	de	l’esforç	
·	Aprenentatge	d’un	any	a	l’atur:	reduir	despesa	com	a	font	“d’alliberament”	
·	Sóc	fruit	de	molta	gent	anònima	que	m’ha	transmès	la	seva	saviesa	
·	Jo	sense	l’ACO	(la	JOC	o	la	JOBAC)	no	seria	el	mateix	que	sóc	avui	
	

2. Valora	bien	lo	que	tienes	

“Ells li diuen: 

--Aquí només tenim cinc pans i dos peixos. 

Ell els digué: 

--Porteu-me'ls aquí. 

Llavors va manar que la gent s'assegués a l'herba, 

prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls 



al cel, digué la benedicció, partí els pans, els donà 

als seus deixebles, i ells els donaren a la gent. 

Tots en van menjar i quedaren saciats.” Mt	14,	17-20	

·	Visc	en	un	lloc	de	la	Terra	a	on	no	hi	ha	conflictes	bèl·lics,	ni	fam	(o	potser	estan	
latents)	però...	Espanya	és	el	setè	fabricant	d’armes	a	nivell	mundial.	Milers	de	
refugiats	sirians	truquen	a	la	porta,	milers	de	criatures	moren	en	pasteres	(Mare	
Mortum),	milers	de	treballadors	suporten	la	indignitat	del	seu	lloc	de	feina	perquè	
l’atur	no	deixa	cap	altra	opció,	als	votants	ens	enganyen	amagant	decisions	que	
prenen	després	que	li	donem	el	vot,	els	corruptes	semblen	tenir	impunitat,	
l’economia	és	molt	més	important	que	les	persones	(“rescatem	bancs	i	no	
persones”);	les	multinacionals	no	només	tenen	uns	beneficis	d’escàndol,	sinó	que	
són	les	que	“realment”	tenen	l’última	paraula	en	qüestions	d’Estat	(veieu	a	
viquipèdia	el	club,	grup	o	fòrum	Bilderberg	o	el	TTIP).	Avui	sembla	que	l’opinió	
pública	accepta	passivament	l’existència	d’unes	elits	cada	cop	més	riques.	
Insultantment	riques!	
·	Votem	quan	consumim	un	determinat	producte.	L’economia	mundial	necessita	
que	el	creixement	no	s’aturi,	del	“creixement	que	no	s’atura”	en	el	món	de	la	salut	
en	diem	“càncer”.	Els	països	desenvolupats	estem	fent	insostenible	aquest	planeta.			

·	Tinc	l’educació	i	els	valors	que	els	meus	pares,	avis,	ACO	i	
tanta	gent	anònima	m’ha	transmès,	i	tinc	un	equip	de	gent	
excepcional	al	meu	costat!	
·	Però	només	n’hi	ha	UN	que	no	em	falla	mai,	que	m’estima	
quan	menys	m’ho	mereixo:	DÉU.	A	ELL	no	li	puc	fallar...	però	
em	porta	per	camins	molt	exigents	a	vegades.	“Casualment”	
quan	faig	un	pas	en	la	direcció	que	ELL	em	demana,	trobo	
més	sentit	a	la	meva	vida	(vida	de	Sant	Ignasi	de	Loiola).	

	
	

3. Lucha	por	lo	que	quieres	

“De què serviria, germans meus, si algú deia que té 

fe, si no té obres? ¿Podrà la fe salvar-lo? Suposem 



que un germà o una germana no tenen roba per a 

cobrir-se, ni res per a menjar aquell dia, i que un 

de vosaltres els diu: "Aneu-vos-en en pau, 

abrigueu-vos i mengeu força", però no els doneu res 

del que materialment necessiten, de què serviria? 

Així és també la fe: si no té obres és morta per si 

sola. Però algú dirà: "Tu tens fe i jo tinc obres. 

Demostra'm la teva fe deixant a part les obres i jo 

et mostraré la meva fe per mitjà de les obres”	Jm	2,	14-18	

	
·	Obres	ja	en	faig.	De	fet,	en	el	dia	a	dia	no	paro	de	fer	coses.	Masses	segurament!	
La	pregunta	torna	a	sortir:	Les	teves	accions	donen	sentit	a	la	teva	vida?	Les	teves	
accions	són	“ALLIBERADORES”?	Et	sents	a	gust	amb	el	que	fas?	I,	sobre	tot,	et	sents	
a	gust	en	COM	ho	fas?	
·	D’acord!	Reconec	que	hi	ha	coses	a	millorar	en	la	meva	vida,	reconec	que	hi	ha	
coses	que	no	m’omplen.	D’acord!	haig	de	reorientar	la	direcció	de	les	meves	obres	
però...	cap	a	on?	

·	La	Regla	d’or	de	l’Evangeli	diu:	“Fes 	als altres allò que 

t’agradaria que et fessin a tu”.	En	un	altre	moment	diu	“poseu 

als nens i als pobres en el centre”	Mc	9,	30-37	



	·	Jo	només	puc	parlar	per	mi.	Aquestes	són	les	meves	petites	accions	que	he	anat	
implementant	poc	a	poc	al	llarg	dels	anys	i	que	avui	em	fan	la	sensació	d’haver	
avançat	molt:	

• Responsabilitats	a	l’ACO:	Responsable	de	grup,	Responsable	de	la	Zona	del	
Vallès	Occidental,	Responsable	del	seguiment	Zona	Mallorca,	Consiliari	Grup	
del	Baix.	L’orgull	de	treballar	per	la	dignitat	dels	treballadors	i	els	valors	
“mamats”	de	pares	i	avis.	

• Boicot	a	les	multinacionals:	no	beure	ni	menjar	productes	de	Cocacola	Co.,	
Nestlé	o	Danone,	ni	trepitjar	les	grans	superfícies,	ni	tenir	comptes	a	la	
banca	convencional,	ni	targeta	de	crèdit,	no	veure	futbol...	

• Potenciar	models	alternatius:	cooperativa	de	productes	ecobiològics,	
afavorint	el	producte	de	temporada	i	de	proximitat	(Germinal),	comprar	
productes	Made	in	EU	(roba,	sabates,	electrodomèstics),	crear	xarxes	
d’intercanvi	(AMPA),	prioritzar	la	banca	ètica	(Triodos,	OC,	Coop57,	Fiare).	

• No	tenir	TV	(no	volia	deixar	entrar	a	casa	meva	la	temptació	constant).	
Temps	per	“pensar”.	 

• Pis	petit	(perquè	una	cosa	entri	una	altra	ha	de	sortir),	cotxe	antic	(+15	anys)	
• Reforç	educatiu	per	a	joves	en	risc	d’exclusió	social	(Aula	Jove)	perquè	el	

principi	de	la	solució	només	el	veig	en	l’educació	(com	Nelson	Mandela	va	
dir	“La	educación	es	el	arma	más	poderosa	que	puedes	usar	para	cambiar	el	
mundo”)	
	

	“Germans, us dic, i insisteixo en el Senyor, que no 

visqueu més com viuen els pagans. Es guien per criteris 

que no valen. Però el Crist, tal com vosaltres heu après 

no és res de tot això. No us l’han predicat tal com és? 

No us han ensenyat la veritat sobre Jesús? Doncs, 

deixeu la vostra antiga manera de viure. Despulleu-vos 



d’aquesta naturalesa envellida; els designis que la 

sedueixen la porten a la seva destrucció.” Ef	4,	17.20-24 

En	resum,	heu	escollit	el	vostre	propi	camí	però	segur	que	el	podeu	anar	retocant.	El	que	
us	proposo	és	que	l’orienteu	més	cap	a	allò	que	dóna	sentit	a	la	vida.	Com	diu	Pere	
Casaldàliga,	“Jo	sóc	jo	i	les	meves	causes,	i	les	meves	causes	valen	més	que	la	meva	vida”.	
Des	de	la	més	profunda	humilitat	us	dic:	No	tingueu	por	en	seguir	la	veu	del	Crist,	pas	a	
pas,	poc	a	poc,	sense	pressa	i	sense	pausa	i...	arribada	l’hora	final...	estic	segur	que	
agraireu	la	feina	feta	al	llarg	del	camí.	

	

Preguntes	per	a	la	meditació	personal	

1. Què	creus	que	donava	sentit	a	la	vida	dels	teus	pares	o	avis?	
2. Què	dóna	sentit	a	la	teva	vida?	
3. Pots	concretar	una	acció	que	ajudi	a	donar	més	sentit	a	la	teva	vida?	(amb	data	

d’aplicació)		


