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LLOAT SIGUEU (3) 

Continuem presentant alguns capítols importants de l’encíclica «Lloat 

sigueu», del Papa Francesc.  

Fa pocs dies (en el Full parroquial n. 295) vam recordar les principals 

«malalties» de la nostra casa comuna: «esquerdes que s’observen en el 

planeta que habitem»,  escriu el Papa.  I la conclusió és aquesta: «N’hi ha 

prou de mirar la realitat amb sinceritat per a veure que hi ha una gran 

deteriorització de la nostra casa de tots».  

Totes aquestes «malalties»/esquerdes no baixen del cel, sinó que són 

produïdes per l’home: «La degradació ambiental té causes humanes», diu el 

Papa. Per això es pot dir que «La humanitat ha defraudat les expectatives 

divines».   

El Papa, en el capítol III de l’encíclica, descriu l’arrel humana de la crisi 

ecològica i es fixa en tres coses: 1) La tecnologia: d’una banda no podem 

deixar de valorar i agrair el progrés tècnic, especialment en la medicina, 

l’enginyeria i les comunicacions; però d’altra banda, no podem ignorar que 

aquesta tecnologia dóna a l’home un immens poder: «Mai la humanitat no 

havia tingut tant poder sobre ella mateixa i res no garanteix que el farà 

servir bé, sobretot si es considera la manera com l’està emprant» (n. 103)  

«L’immens creixement tecnològic no ha estat acompanyat d’un 

desenvolupament de l’ésser humà en responsabilitat, valors, consciència» 

(n. 105).  

2) La globalització del model tecnocràtic: És la idea que és possible un 

creixement infinit o il·limitat. «És el pressupòsit fals  que existeix una 

quantitat il·limitada d’energia i de recursos utilitzables, que la seva 

regeneració immediata és possible i que els efectes negatius de la 

manipulació de la natura poder ser fàcilment absorbits» (n. 106). No es 

presta atenció  a les eventuals conseqüències negatives per a l’ésser humà 

(n. 108). No es tracta de tornar a l’època de les cavernes, però sí de  

«recollir els avenços positius i sostenibles, i alhora recuperar els valors i els 

grans fins», (n. 114) que ara queden marginats.   

3) No s’ha interpretat de forma correcta el paper de l’home. S’ha 

entès l’home com a «senyor» de l’univers  en comptes d’entendre’l com a 

administrador responsable.  «En lloc d’exercir el seu paper de col·laborador 

de Déu en l’obra de la creació, l’home suplanta Déu» (n. 117). No hi ha 

ecologia sense una adequada forma d’entendre l’home.  



Segons el Papa, aquesta forma incorrecta d’entendre el paper de l’home, ha 

portat al relativisme: «Quan l’ésser humà es col·loca a si mateix en el 

centre, acaba donant prioritat absoluta a les seves conveniències i tota la 

resta es torna relativa... tot es torna irrellevant si no serveix els propis 

interessos immediats» (n. 122).  

I després hi afegeix les conseqüències que se’n deriven: «Si no hi ha 

veritats objectives ni principis sòlids, fora de la satisfacció dels propis 

interessos i de les necessitats immediates, quins límits poden tenir el tràfic 

d’éssers humans, la criminalitat organitzada, el narcotràfic, el comerç de 

diamants ensangonats i de pells d’animals en vies d’extinció?». (n. 123) 

Continuarem, potser un dia més i prou. Seria molt important animar-se a 

llegir tota l’encíclica.  

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 17: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 19: per Maria Font i Autonell, 

difunta; diumenge, dia 20: pel poble de Viladrau.  

 

INFORMACIONS 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: després del parèntesi de 

l’estiu, reprendrem les sessions de formació el dissabte, dia 19, a 

les 18,15h, a la rectoria. Tothom hi és convidat.  

JORNADA DIOCESANA I DEDICACIÓ DE LA CATEDRAL: com ja 

vau poder llegir en el Full diocesà de la setmana passada, el 

diumenge dia 20 de setembre, a Vic, es fa la Jornada Diocesana, el 

dia de la Catedral i es  dóna el tret de sortida del projecte 

«Episcopus». Durant tot el dia hi haurà actes diversos i, a les 17,30h 

, la missa a la catedral, presidida pel senyor bisbe.  Al migdia, a partir 

de les 12,30h, val la pena aprofitar l’ocasió per a veure, en el Palau 

Episcopal i en visita guiada, l’anomenada Sala de Sínodes i l’Arxiu-

Biblioteca episcopal.    

HORARIS DE MISSES: Tornem a recordar que, a partir de l’1 de 

setembre hem tornat als horaris habituals: Dissabtes, a les 19,30h i 

diumenges, a les 12,30h. Els dijous, a les 19,35h.  Durant el mes de 

setembre i fins el 31 d’octubre, els dies feiners, de dilluns a 

divendres, es farà el rés del sant Rosari, a les 19,15h.   


