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Ecoparròquies solidàries
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Justícia i Pau, associació catòlica que treballa per la defensa dels drets humans, promou en àmbits eclesials el
model de societat just, solidari i respectuós amb la natura que es desprèn de l’encíclica Laudato si’.
Em plau divulgar aquesta iniciativa pels vols del Dia
Mundial del Medi Ambient. Aquests dies sentim la crida
de moltes instàncies a preservar el nostre món que, com
diu el Sant Pare: “clama pel dany que li provoquem a causa de l’ús irresponsable i de l’abús dels béns que Déu hi ha
posat” (Laudato sí’ 2). M’agradaria que no ens quedéssim
sota una excusa de realisme i pragmatisme, burlant-nos
d’aquesta preocupació o senzillament indecisos a canviar els nostres hàbits (Laudato si’ 217).
Aquesta iniciativa cerca: fonamentar i fomentar una
espiritualitat ecosocial-cristiana sobre la que ancorar
els canvis de mentalitat necessaris que planteja l’encíclica Laudato si’; donar a conèixer l’estreta relació que
hi ha entre la degradació ambiental i la pobresa; sensibilitzar i formar la comunitat parroquial per propiciar
estils de vida responsables i coherents en els membres
de la comunitat cristiana; impulsar llur participació en
campanyes, accions, entitats i xarxes que promoguin un
model de societat just, solidari i respectuós amb la natura; i proporcionar a les parròquies estratègies per generar processos de canvi en els seus hàbits de consum,
contractació de personal, gestió econòmica i reducció
de les desigualtats.
Fa molt temps que escoltem que el canvi de model consumista insostenible demana sobretot un canvi de mentalitat que faci passar: del materialisme a la passió per
Déu i les persones, del malbaratament a la sobrietat, de la
competitivitat al treball cooperatiu, d’una economia del

creixement a una economia pel bé comú, de les desigualtats a l’equitat, de la indiferència a la solidaritat i de la
inhibició a la participació.
Aquesta iniciativa d’ecoparròquies solidàries permet
concretar algunes passes en el si de l’Església. Massa sovint podem caure, com avui amb aquesta glossa,
en missatges que un cop escoltats són oblidats. Si en
canvi, algunes parròquies, de la mà d’aquesta proposta, promouen una conversió ecològica que deixi brotar
totes les conseqüències del trobament amb Jesucrist
en les relacions amb el món que ens envolta (Laudato
si’ 217), aleshores passant dels eslògans i els somnis
a petites realitats personals i comunitàries, junt amb
la de moltes altres persones i entitats, faran possibles
canvis estructurals.
No es tracta de començar nous projectes pastorals que
ens desviïn de la visió evangelitzadora que tenim, sinó
adonar-nos que la vida orant i fraterna que està a la base
del nostre treball evangelitzador inclou aquest estil ecològic avui tan alternatiu i atractiu, però tan normal en la
nostra tradició estalviadora i rural.
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