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El passat 24 de març vam celebrar, a l’Escola

També, que cal més solidaritat a nivell global,

Drassanes de Barcelona, la Trobada Anual de

compartir més, treballar en equip, consum

la nostra Associació.

responsable i de qualitat, respecte a la natura i
no explotació, multiculturalitat…

Seguint, de nou, la temática proposada per
l’Agenda LLatinoamericana, aquesta vegada

I hi ha altres coses que ajuden:

vam parlar de “LES GRANS CAUSES EN ALLÒ
PETIT”.

-Disfrutar més de la bondat quotidiana. Felicitar
a la gent que fa bé les coses (ja sigui un cambrer

Al matí, vam comptar amb la la Begoña Iñarra

o un cirurgià…)

, que ens va presentar la ponència “Molta Gent
Petita …transforma el Món”, de la que en podeu

-Fer un àlbum (encara que sigui mental ) de les

llegir una crònica en aquestes pàgines.

coses bones. Sortir de la cultura de la queixa .
Observar més allò que està bé.

Abans de l’Eucaristía, en Raul Vico, membre de
l’Associació ANSA de Sâo Félix do Araguaia,

-És més important allò que vivim que allò que

ens va explicar el treball que fan, i també la

ens passa. No dir “jo estic en desgràcia” sinó

proposta que han fet a la nostra associació

“què haig de fer per superar aquesta adversitat”

d’enfortir lligams. També en teniu més informació
en aquesta carta, així com en el tríptic adjunt.

-Ser solidaris a tots nivells. No n’hi ha prou amb

Un cop dinats vam poder gaudir de la música

estar bé amb nosaltres. Hem de lluitar per tenir

de la germana beneta Griselda Cots que amb la

una comunitat millor.

seva cítara ens va fer viure uns bons moments
de Pau.
L’amic Joan Surroca ens va parlar de la “Força
dels Vulnerables”.
Del seu bonic missatge ressaltem que, hi ha
moltes petites bones accions, poc visibles
perquè no surten als mitjans, que estan ajudant
a canviar el món.

Drets Humans - Poble de Déu - Tercer Món - Ecologia - Ecumenisme

LES GRANS CAUSES EN ALLÒ PETIT
Begoña Iñarra

Un món en transformació: el canvi de

els sistemes; la tecnologia és només un mitjà

paradigma

i hi ha un realisme enfront de la tecnologia: es
localitzen els problemes reals i es dissenya

La xerrada de la Begoña va girar entorn a

la tecnologia necessària per a resoldre’ls. El

les transformacions que estem vivint al Món,

model econòmic de producció està basat en un

considerant que estem immersos en un “canvi

consum responsable i de qualitat; nova cultura

de paradigma” que implica assumir nous

del reciclatge; els invents i productes estan al

desafiaments i a descobrir camins fins ara

servei de les autèntiques necessitats”.

inexplorats. En citar a Gramsci quan diu que “el
vell món es mor, el nou triga en aparèixer i en

Efectivament, la Begoña ens diu que estem

aquest clarobscur sorgeixen els monstres”, la

vivint un “canvi de paradigma”: una època

Begoña posava de manifest el punt històric en

en la que estem passant de veure les coses

el que ens trobem, on “no hi ha res decidit, ni

d’una manera antiga a entendre-les d’una

l’èxit ni el fracàs, i això ens genera angoixa”.

altra, nova, “en tots els plànols de l’existència”.
Com ressalta la Begoña, però, els canvis “mai

Aquest “nou paradigma” ens obre les portes a

són fàcils” i cal que mantinguem una actitud

una nova realitat/oportunitat que, en paraules

oberta i compromesa per tal de poder “viure els

de la Begoña, és més “oberta, més humana i

valors i les tendències d’aquest “altre món” que

més solidària”. Un nou Món, però, que cal acollir

desitgem”.

i estar disposats a comprometre’ns.
“En el nou paradigma: tots poden guanyar; hi

L’efecte transformador dels petits canvis

ha una visió integradora i interdependent de la
natura; hi ha una responsabilitat per mantenir

Aquests canvis però, ens explicava la Begoña,

l’equilibri global i per fer créixer la vida tenint

comencen per la nostra manera de pensar,

presents les generacions futures. El progrés

doncs “no aconseguirem canviar si en primer

és matisat, flexible i fluid, sense desequilibrar

lloc no creiem que un canvi és possible”. Hem
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d’entendre que tot està interconnectat, que una

concretament, pistes de com ha de ser aquest

decisió aquí, per petita que sembli, té efectes

nou món que busquem: segons la Begoña,

arreu i, de vegades, inesperats. Per tant, hem de

“els moviments socials i les alternatives que

ser capaços de viure una “solidaritat universal”,

produeixen, miren cap al futur generant ara

en totes les petites accions del dia a dia, per tal

innovacions”.

que “tots puguin viure bé”. Hem de mirar el món
d’una manera “holística”, conscients de que “el
tot és superior a la suma de les parts”.
La Begoña ens recorda que ens cal una
“espiritualitat política”: espiritualitat en el sentit
de posicionar-nos davant la realitat posant la
vida al centre de tot, promovent la comunió i la
unitat “amb tot i tots i el Tot”. Política en relació
a com som capaços de procurar pel bé comú.
Per això, ens proposa “viure una espiritualitat
política en les meves decisions i en les meves
relacions quotidianes: defensant la vida per a

Tot i així, per tal de caracteritzar aquesta nova

tots”.

societat, la Begoña ens proposa conèixer la
mirada de François Houtart, que considerava 4

Aquesta actitud envers el “bé comú” es pot

pilars bàsics per tal de canviar la vida al planeta:

traduir en maneres de fer molt concretes que
van des de sentir-nos i ésser part de la pròpia

1.La nostra relació amb la natura, passant

natura i no només “administradors”; viure el

de l’explotació de la terra, al respecte i la no-

decreixement amb entusiasme sabent que és

mercantilització.

així com “l’altre millorarà... i no només jo”; el
compromís amb la nostra “pròpia transformació”

2.“Reinventar la producció, privilegiant el valor

vivint ja amb els “valors del canvi”; essent

d’ús sobre el de canvi”. És a dir, construir una

conscients que tots els éssers humans som

nova economia que produeixi per garantir la

una gran família que cal estimar “pel simple fet

“vida material, cultural i espiritual de tots” i no

d’existir”. En definitiva, la Begoña ens proposa

per vendre o per acumular.

començar per nosaltres mateixos, transformant
els nostres “entorns laborals, socials, eclesials,

3.Organitzar-nos de manera democràtica, en

institucionals, al mateix temps que treballem

totes les institucions i fent de la participació i de

“políticament” per un canvi d’estructures que

l’horitzontalitat la forma de relació preeminent.

possibilitin un món just”.
4.
La societat que desitgem

Garantir

que

totes

les

“cultures,

coneixements, filosofies i religions” participen
per igual en la definició del “bé comú”.

No cal teoritzar massa per poder veure, avui,
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El nou món que ja és aquí

l’economia local, provisió d’habitatge assequible
i de qualitat, energia no contaminant, acumular

De tornada, però, a les accions que, avui, de

coneixement, compartir béns i serveis, renovar

forma concreta, ja s’estan duent a terme i que

la democràcia local..., es va construint una nova

apunten en la direcció d’aquesta nova societat,

cultura guiada per uns nous valors i construïda

la Begoña ens recordava que podem trobar

sobre unes noves bases.

arreu “llavors d’una altra cultura, d’una altra

La Begoña ens va fer cinc cèntims d’iniciatives

ètica, d’una altra espiritualitat”, que, tot i tenir

que ja promouen aquests nous valors i que són

una “identitat concreta local”, “engendren una

germinadores d’aquest nou món com ara la

identitat global” que ja ens mostra com poden

Universitat dels Peus Descalços, a l’Índia; les

ser aquestes noves maneres d’organitzar la

iniciatives de Software Lliure, que promouen

vida econòmica, política, ecològica, social, etc.

la creació de comunitats de professionals que

Al cap i a la fi, tot i que es tracta d’iniciatives

busquen el bé comú; les alternatives de co-

poc divulgades, es tracta de maneres concretes

habitatge; els bancs de llavors que busquen

“d’obrir camins nous per un nou món”.

garantir la Sobirania Genètica dels Pobles del
Món; els moviments sense terra a Brasil en la

D’aquesta manera, a través de respostes

seva lluita per democratitzar l’accés a la terra i

concretes a problemes que a vegades són

per plantar i produir d’una forma agroecològica;

locals: alimentació sana, creació de llocs

les lluites contra la privatització de l’aigua a

de treball, activitat econòmica, promoció de

Bolívia, etc.

ENS HA DEIXAT L’ÀLVAR
Ens ha arribat la notícia que ens ha deixat l’Àlvar.

Lluitador per la democràcia i la llibertat, va ser

L’Àlvar Garcia, ha compartit amistat amb en

un home solidari i participant fidel a les nostres

Pere Casaldàliga des de jove. Han mantingut

trobades.

correspondència i l’Alvar l’ha visitat en diferents

Descansa en pau, Àlvar, et trobarem a faltar!!!

ocasions.

US RECOMANEM
Si voleu estar més informats de la situació a Brasil, podeu accedir a:

•
•
•
•
•

http://www.nuevospapeles.com/nota/20293-monica-benicio-el-asesinato-de-marielle-franco-fueun-mensaje-a-la-sociedad
https://deolhonosruralistas.com.br
https://reporterbrasil.org.br
https://www.socioambiental.org
http://midianinja.org
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