
Compromís amb una ecologia 
integral 

En ocasió del cinquè aniversari de la Carta Encíclica Laudato si’ 
del Papa Francesc (24/05/2015) 

Nosaltres, responsables o membres de congregacions, comunitats, 
institucions, moviments o entitats, preveres, religiosos i religioses, laics i 
laiques membres de l’Església a Catalunya,  

Tot celebrant el cinquè aniversari de la Carta Encíclica Laudato si’ del 
Papa Francesc, i també la recent publicació de la seva Exhortació 
Apostòlica postsinodal “Estimada Amazònia”,  

En solidaritat amb tots aquells que pateixen les greus conseqüències de 
la pandèmia mundial sobre la salut i sobre l’economia, i que afecten 
especialment els col·lectius més vulnerables, 

Preocupats perquè en els darrers anys s'han agreujat els factors que 
porten al trencament dels equilibris que fan sostenible el planeta i són 
cada vegada més greus les conseqüències per als països i les comunitats 
més pobres del món,  

Preocupats perquè el nostre model de desenvolupament depredador i el 
nostre estil de vida consumista generen greus i creixents perjudicis als 
ecosistemes i la biodiversitat, promouen exclusió social i provoquen un 
canvi climàtic que obligarà poblacions senceres a marxar cap a altres 
territoris per motius de supervivència, 

Conscients que la crisi sanitària mundial que patim ha mostrat un cop 
més la profunda interdependència de la família humana i la necessària 
coresponsabilitat de tots en el destí de la humanitat, i ens ha ofert una 
nova oportunitat per avançar en la construcció d’un món més just i 
fratern, 

Fent nostre el document de compromís signat el 20 d’octubre de 2019 per 
participants del recent Sínode Panamazònic a les Catacumbes de 
Domitila, 

En profunda comunió amb el successor de Pere, invoquem l’Esperit Sant i 
declarem i ens comprometem personalment i comunitàriament a: 



1. Assumir, davant l'amenaça extrema de l'escalfament global i 
l'esgotament dels recursos naturals, el compromís de defensar la Casa 
Comuna del planeta i cada un dels humans que l’habiten amb les nostres 
actituds i opcions de vida.  

2. Reconèixer que no som els amos ni dominadors de la terra, autoritzats 
a espoliar-la, sinó que nosaltres mateixos som terra (Gn 2, 7-8), hostes i 
peregrins  (1 Pe 1,17b i 1 Pe 2,11), cridats a ser els seus gelosos 
cuidadors i cuidadores (Gn 1,26 i 2,15).  

3. Promoure una ecologia integral, en la qual tot resta interconnectat, els 
éssers humans i tota la creació, perquè totes les criatures són fills i filles 
de la terra i sobre ells aleteja l’Esperit de Déu (Gn 1,2). 

4. Acollir i renovar cada dia l'aliança de Déu amb tota la creació. “Mireu, 
jo faig la meva aliança amb vosaltres, amb els vostres descendents i amb 
tots els éssers vius que us envolten: els ocells, els animals feréstecs i 
domèstics que han sortit de l’arca, en una paraula, amb tots els éssers 
vius de la terra” (Gn 9,9-10 i Gn 9,12-17). 

5. Renovar a les nostres esglésies l'opció preferencial pels pobres, i en 
particular els pobles indígenes o originaris i, juntament amb ells, garantir 
el seu dret a ser protagonistes en l'Església, en la societat, en el concert 
mundial de pobles i cultures. Ajudar-los amb tots els mitjans al nostre 
abast a defensar i preservar les seves terres, cultures, llengües, històries, 
identitats i espiritualitats, acollint i valorant la diversitat cultural, ètnica i 
lingüística en un diàleg respectuós amb totes les tradicions espirituals. 

6. Caminar ecumènicament amb altres comunitats cristianes en l’anunci 
inculturat i alliberador de l’Evangeli i amb altres religions i persones de 
bona voluntat, en solidaritat amb els pobles indígenes o originaris, amb 
els pobres i els petits, en la defensa dels seus drets i en la preservació de 
la Casa Comuna.   

7. Assumir davant l'allau del consumisme un estil de vida alegrement 
sobri, senzill, contemplatiu i solidari amb els que poc o res tenen; reduir 
la producció de residus i l'ús de plàstics, optar per energies renovables, 
apostar per les empreses d’economia social i solidària i les finances 
ètiques, afavorir la producció i comercialització de productes 
agroecològics i de proximitat, utilitzar el transport públic sempre que sigui 
possible i donar suport a iniciatives que promoguin una nova economia i 
un nou model de desenvolupament fonamentat en el bé comú i l’ecologia 
integral.   

8. Posar-nos al costat dels que són perseguits pel seu servei profètic de 
denúncia i reparació d'injustícies, de defensa de la terra i dels drets dels 



petits, d'acollida i suport a les persones migrants, les que cerquen refugi o 
les que són objecte de tràfic o explotació. 

9. Conrear veritables amistats amb els pobres, visitar les persones més 
senzilles, malaltes o privades de llibertat per qualsevol causa, ser a prop 
de les persones sense treball, sense sostre o sense papers, defensant la 
seva dignitat, exercint el ministeri de l'escolta, del consol i del suport que 
porten alè i renoven l'esperança." 

10. Animar a totes les parròquies, congregacions religioses, entitats, 
grups i comunitats de les diòcesis que fan camí a Catalunya a concretar 
aquest compromís comunitari en les seves activitats i fer tots els esforços 
possibles perquè es promogui, s’aprofundeixi i es vagi posant en pràctica 
la crida urgent del Papa Francesc a una Conversió Ecològica Integral.  

Conscients de la nostra fragilitat, de la nostra pobresa i petitesa davant 
dels tan grans i greus desafiaments, ens encomanem a la pregària de 
l’Església.  

15 de maig de 2020 

  


