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LLOAT SIGUEU (i 4) 

La darrera vegada que, en aquest Full parroquial, vam tractar de l’encíclica 

«Lloat sigueu» del Papa Francesc va ser en el núm. 298, del proppassat 13 

de setembre. Avui, en tornarem a parlar i recollirem algunes de les idees 

que es troben en el capítol VI de l’encíclica -«Educació i espiritualitat 

ecològica-», i amb això posarem punt final a la presentació d’aquest 

interessant  document del Sant Pare.  

El Papa comença dient que «primer de tot la humanitat necessita canviar. 

Fa falta la consciència d’un origen comú, d’una pertinença mútua i d’un 

futur compartit per tots». Què cal fer? 

1. Apostar per un altre estil de vida:  «Un canvi en els estils de 

vida podria arribar a exercir una sana pressió sobre els qui tenen 

poder polític, econòmic i social. (...) És un fet que, quan els hàbits 

de la societat afecten el rèdit de les empreses, aquestes es veuen 

pressionades a produir d’una altra manera. (...)  Quan som capaços 

de superar l’individualisme, realment es pot desenvolupar un estil 

de vida alternatiu i esdevé possible un canvi important en la 

societat.»  

 

2. Educació per a l’aliança entre la humanitat i l’ambient:  «La 

consciència de la gravetat de la crisi cultural i ecològica necessita 

traduir-se en nous hàbits. (...) L’existència de lleis i normes no és 

suficient a llarg termini per a limitar els mals comportaments (...) 

només a partir del conreu de sòlides virtuts és possible la donació 

de si en un compromís ecològic. (...) Que s’eduqui per a una 

austeritat responsable, per a la contemplació agraïda del món, per 

a la cura de la fragilitat dels pobres i de l’ambient. (...)  Prestar 

atenció a la bellesa i estimar-la ens ajuda a sortir del pragmatisme 

utilitarista.»  

 

3. Conversió ecològica:  «No n’hi ha prou que cadascú sigui millor 

per a resoldre una situació tan complexa com la que afronta el món 

actual (...) als problemes socials  s’hi respon amb xarxes 

comunitàries, no amb la mera suma de béns individuals (...) La 

conversió ecològica que es requereix per a crear un dinamisme de 

canvi durador és també una conversió comunitària . (...) implica 

l’amorosa consciència de no estar desconnectats de les altres 

criatures. (...). 



 

 

4. Goig i pau: «L’espiritualitat cristiana proposa un creixement amb 

sobrietat i una capacitat de gaudir amb poc. És un retorn a la 

simplicitat que ens permet d’aturar-nos a valorar les coses petites, 

agrair les possibilitats que ofereix la vida sense enganxar-nos al 

que tenim ni entristir-nos pel que no posseïm. (...) Es pot 

necessitat  poc i viure molt (...) L a felicitat demana saber limitar 

algunes necessitats que ens atordeixen, quedant així disponibles 

per a les múltiples possibilitats que ofereix la vida. (...) 

 

5. Amor civil i polític: «Fa falta tornar a sentir que ens necessitem 

els uns als altres, que tenim una responsabilitat pels altres i pel 

món, que val la pena ser bons i honestos. (...) No perdre 

l’oportunitat d’una paraula amable, d’un somriure, de qualsevol 

gest que sembri pau i amistat. Una ecologia integral també és feta 

de simples gestos quotidians en què trenquem la lògica de la 

violència, de l’aprofitament, de l’egoisme. (...) L’amor és també 

civil i polític, i es manifesta en totes les accions que procuren 

construir un món millor».  

 

Només amb aquest breu tast, ja es veu que aquest document del 

Papa mereix de ser llegit íntegrament i amb molta atenció.  

El mossèn  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 29: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 31: per Elisabet Sallés, difunta; i per Jaume 

Masvidal i Planas, en el segon aniversari de la seva mort; diumenge, 

dia 1 de novembre: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

FIRA DE LA CASTANYA:  amb motiu de la Fira de la castanya s’oferirà als 

visitants que entrin a l’església un punt de llibre. La fotografia de la Creu de 

Matagalls és obra d’en Sisco Creus, al qual agraïm que ens l’hagi deixada.  

Hi ha també un breu escrit recordant els 175 anys de l’arribada de Mn. 

Anton Claret i Clarà -el futur sant Antoni M. Claret- a Viladrau i recordant el 

fet que Mn. Anton va replantar la creu al cim de Matagalls l’any 1850. A  

l’interior de l’església, en el passadís central, una ornamentació especial  

ens recordarà que tot el que hi ha en la natura és, com diu el Papa 

Francesc, «una carícia de Déu». Les catequistes, ajudades per algunes 

persones més, prepararan aquesta ornamentació. Moltes gràcies, també. 

Durant la fira de la castanya l’església estarà oberta tot el dia, tant el 

dissabte com el diumenge.  



 

 

 

 


