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22 M
refugiats climàtics

MILIONS DE VIDES
MILIONS DE RAONS

Desigualtats
Violències

Canvi Climàtic
Absència d’estat



No tothom que migra ho fa al Nord
90%  Sahel intra regional



MODEL ECONÒMIC
Patrons productius i de consum

1990-2015  PIB x2 = desigualtats + crisi climàtica

El 10% més ric = 52% emissions carboni

El 50% més pobre = 7% emissions carboni

El 1% més ric 

te una petjada de carboni 35 vegades 

per sobre dels límits fixats 

per no augmentar més de 1,5 graus





Com a ciutadans i activistes
Reclamant canvis de polítiques

Mai la humanitat no havia tingut tant poder sobre ella mateixa i res 
no garanteix que el farà servir bé. (...) Crida l’atenció la feblesa de la 
reacció política internacional. Qualsevol intent de les organitzacions 
socials per modificar les coses serà vist com una molèstia provocada 
per il·lusos romàntics o com un obstacle a esquivar

Un canvi en els estils de vida podria arribar a exercir una sana 
pressió sobre els qui tenen poder polític, econòmic i social. És el 
que passa quan els moviments de consumidors aconsegueixen que 
deixin d’adquirir-se certs productes i així es tornen efectius per a 
modificar el comportament de les empreses, forçant-les a considerar 
l’impacte ambiental i els patrons de producció.

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. Lamentablement, hi ha 
una general indiferència davant aquestes tragèdies.



Com a treballadors i persones
Cercant la coherència en les nostres pràctiques

En tota discussió a propòsit d’una iniciativa, una sèrie de 
preguntes haurien de plantejar-se amb vista a discernir si 
conduirà a un veritable desenvolupament integral: Per a què? Per 
què? On? Quan? De quina manera? Per a qui? Quins són els riscs? 
Amb quin cost? Qui paga els costos i com ho farà?

La pobresa i l’austeritat de sant Francesc no eren un ascetisme 
merament exterior, sinó quelcom més radical: una renúncia a 
convertir la realitat en mer objecte d’ús i de domini

L’acceptació del propi cos com a do de Déu és necessària per a 
acollir i acceptar el món sencer com a regal del Pare i casa de 
tots(...) Aprendre a rebre el propi cos, a tenir-ne cura i a 
respectar-ne els significats, és essencial per a una veritable 
ecologia humana.



Com a creients
“Trauré de vosaltres el cor de pedra i us en donaré un de 
carn” Ezequiel 36:26-27

Aturar-se a donar gràcies a Déu abans i després dels àpats. 
Proposo als creients que reprenguin aquest valuós costum i el 
visquin amb profunditat

Necessitem enfortir la consciència que som una sola família 
humana. No hi ha fronteres ni barreres polítiques o socials que 
ens permetin aïllar-nos, i per això mateix tampoc no hi ha 
espai per a la globalització de la indiferència

Els fa falta llavors una conversió ecològica, que implica deixar 
brotar totes les conseqüències del seu trobament amb 
Jesucrist en les relacions amb el món que ens envolta. Viure la 
vocació de ser protectors de l’obra de Déu és part essencial 
d’una existència virtuosa, no consisteix en quelcom opcional ni 
en un aspecte secundari de l’experiència cristiana.



Acollir les conseqüències i sobre tot 
les persones que més les pateixen

Perquè la persona humana més creix, més madura i més se 
santifica a mesura que entra en relació, quan surt de si mateixa 
per viure en comunió amb Déu, amb els altres i amb totes les 
criatures. (...)Tot està connectat, i això ens invita a madurar una 
espiritualitat de la solidaritat global que brota del misteri de la 
Trinitat.

Essent creats pel mateix Pare, tots els éssers de l’univers estem 
units per llaços invisibles i conformem una espècie de família 
universal, una sublim comunió que ens mou a un respecte 
sagrat, afectuós i humil



“Caminem cantant. Que les nostres lluites i la nostra preocupació per 
aquest planeta no ens prenguin el goig de l’esperança”


