Glossa

Qui més pateix el maltractament al
planeta no ets tu
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Fa més de seixanta anys que Mans Unides acompanya
les comunitats més desfavorides del sud. La seva missió
és lluitar contra la fam i la misèria. Però no sols contra
els seus efectes —vides vulnerades, aixafades i en molts
sentits inhumanes—, sinó també contra les seves causes.
Entre aquestes es troben el maltractament a la Terra, la
privació de possibilitats d'obtenir els recursos necessaris per a viure i la vulneració dels drets humans, sobretot els de dones i nenes, que són els grups de població
més vulnerable.
Urgeix tenir present que la pobresa i la fragilitat del planeta són dues cares d’una mateixa moneda que bé podria
anomenar-se insolidaritat.
La Terra, a més d’expressar la bellesa del Creador, és un
do fet a la humanitat sencera per a la seva pròpia supervivència. Ens fou regalada perquè en tinguéssim cura i la
cultivéssim —obtenint-ne pa per al famolenc, aigua per
al qui té set, vestit per al nu o casa per a l’indigent—, però
l’hem convertida en un lloc gairebé inhabitable, on es
multipliquen cada dia els rostres d’éssers humans amb la
seva dignitat arrabassada.
Amb el lema de la campanya d’enguany «Qui més pateix
el maltractament al planeta no ets tu», Mans Unides ens
convida a una aguda presa de consciència sobre la dramàtica situació de destrucció que afecta la «casa comuna», amb la consegüent desaparició d’ecosistemes i el deteriorament del territori i la vida de les comunitats més
pobres. I aquest sincer reconeixement de l’actual crisi
socioambiental —que és, en realitat, conseqüència d’una
crisi de solidaritat— ens permetrà de pensar, amb el papa
Francesc, que «aquest és el temps oportú per a canviar la
vida! Aquesta és l'hora de deixar-se tocar el cor. Davant

el mal comès [...], és el moment d’escoltar el plor de totes
les persones innocents depredades dels béns, la dignitat,
els afectes, la vida mateixa».
Enfront del deteriorament ambiental i la fragilitat de
les persones més vulnerables, que són les que realment
pateixen més aquests desequilibris, cada un de nosaltres
ha de prendre, segons les seves circumstàncies, decisions valentes que facin que la petjada de cadascú dibuixi una nova sendera cap a un món més sostenible. Això
requerirà un canvi profund en determinades actituds:
d’amos, propietaris i dominadors del món, hem de passar
a ser llogaters, habitants i cuidadors que lluiten per una
vida digna per a totes les persones.
Mans Unides ens invita a col·laborar, a ser respectuosos
amb el medi ambient, a ajudar i a estimar els més desfavorits.
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