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11-13 ANYS
APRENDRE A VIURE

Començarem la setmana coneixent el Papa Francesc en la seva vessant de compromís amb el 
Medi Ambient En la seva carta-encíclica “laudato si”, que tracta de com tenir cura de la casa 
comuna, ens diu entre altres coses: 
·La humanitat és cridada a prendre consciència de la necessitat de realitzar canvis d’estils 
de vida, de producció i de consum, per a combatre l’escalfament de la terra o, almenys, 
les causes humanes que el produeixen o accentuen”.
Quins petits canvis pots fer tu en bé de la nostra casa comuna?
També pots llegir uns paràgrafs sobre l’apartat “El clima com a bé comú” que trobaràs en 
l’annex 1
GDT Sabeu què significa? 
Pista 1: és una organització propera.
Pista 2: cuiden un entorn important per la Catalunya.

Si encara no ho sabeu, podeu consultar la seva pàgina 
web on també hi trobareu un vídeo presentant aquesta 
organització (minut 2:14 al 3:40)
https://www.gdter.org/grup-de-defensa-del-ter/

Parlem avui de Pere Casaldàliga, un claretià nascut a 
Balsareny i que ha dedicat la major part de la seva vida al 
Mato Grosso (Brasil) on s’ha compromès en la lluita a favor 
dels indígenes i de les seves terres. Veieu el vídeo: 
https://www.ccma.cat › alacarta › sense-ficcio › video

"El consumisme està consumint les persones. La major part de 
la humanitat, avui dia, sobreviu en comptes de viure." Pere C.

Avui et convidem a veure la presentació de 
l’organització Greenpeace.                                                 
https://youtu.be/9H-D0tMpDog

Fixa’t que l’espot acaba amb l’expressió “Junts 
guanyem”. Per què creus que l’han posat? Què 
significa?

Durant aquests setmana hem conegut 2 personatges  i 2 
organitzacions que s’han compromès en el medi ambient.
La nostra escola és Escola Verda i ens hem compromès 
amb diferents accions que podeu veure aquí: 

https://sites.google.com/escorialvic.cat/escola-ver
da-escorial/allo-que-fem 

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Cuidar el medi ambient ha de ser una tasca de tots i cadascun dels éssers que poblen el 
planeta, però hi ha certs personatges que s'han deixat la vida darrere de la defensa dels 
seus ideals, amb la finalitat de deixar a les següents generacions un món millor.

Científics que han fet descobriments claus per a millorar el medi ambient, activistes que 
van ser assassinats per lluitar per la protecció de la terra, ecologistes que han fundat 
organitzacions que avui són la veu de la naturalesa, divulgadors que ens acosten a les 
meravelles dels més recòndits i meravellosos llocs de la Terra i ens insten a cuidar-la

https://www.gdter.org/grup-de-defensa-del-ter/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/pere-casaldaliga-les-causes-i-la-vida/video/4864751/
https://youtu.be/9H-D0tMpDog
https://sites.google.com/escorialvic.cat/escola-verda-escorial/allo-que-fem
https://sites.google.com/escorialvic.cat/escola-verda-escorial/allo-que-fem


ANNEX1  

“LAUDATO SI”   EL CLIMA COM A BÉ COMU  Papa Francesc 

23. El clima és un bé comú, de tothom i per a tothom. A nivell global, és un sistema complex 
relacionat amb moltes condicions essencials per a la vida humana. Hi ha un consens científic molt 
consistent que indica que ens trobem davant un preocupant escalfament del sistema climàtic. En 
les darreres dècades, aquest escalfament ha estat acompanyat del constant creixement del nivell 
del mar, i a més és difícil no relacionar-lo amb l’augment d’esdeveniments meteorològics extrems, 
més enllà del fet que no pugui atribuir-se una causa científicament determinable a cada fenomen 
particular. La humanitat és cridada a prendre consciència de la necessitat de realitzar canvis 
d’estils de vida, de producció i de consum, per a combatre aquest escalfament o, almenys, les 
causes humanes que el produeixen o accentuen. És veritat que hi ha altres factors (com el 
vulcanisme, les variacions de l’òrbita i de l’eix de la Terra o el cicle solar), però nombrosos estudis 
científics assenyalen que la major part de l’escalfament global de les últimes dècades es deu a la 
gran concentració de gasos d’efecte hivernacle (anhídrid carbònic, metà, òxids de nitrogen i altres) 
emesos sobretot a causa de l’activitat humana. En concentrar-se en l’atmosfera, impedeixen que 
la calor dels raigs solars reflectits per la terra es dispersi en l’espai. Això es veu potenciat 
especialment pel patró de desenvolupament basat en l’ús intensiu de combustibles fòssils, que 
constitueix el cor del sistema energètic mundial. També hi ha incidit l’augment en la pràctica del 
canvi d’usos del sòl, principalment la desforestació per a l’agricultura. 

25. El canvi climàtic és un problema global amb greus dimensions ambientals, socials, 
econòmiques, distributives i polítiques, i planteja un dels principals desafiaments actuals per a la 
humanitat. Els pitjors impactes probablement recauran en les pròximes dècades sobre els països 
en desenvolupament. Molts pobres viuen en llocs particularment afectats per fenòmens 
relacionats amb l’escalfament, i els seus mitjans de subsistència depenen fortament de les 
reserves naturals i dels serveis ecosistèmics, com l’agricultura, la pesca i els recursos forestals. No 
tenen altres activitats financeres ni altres recursos que els permetin adaptar-se als impactes 
climàtics o fer front a situacions catastròfiques, i posseeixen poc accés a serveis socials i a 
protecció. Per exemple, els canvis del clima originen migracions d’animals i vegetals que no 
sempre poden adaptar-se, i això al seu torn afecta els recursos productius dels més pobres, els 
quals també es veuen obligats a migrar amb gran incertesa pel futur de les seves vides i dels seus 
fills. És tràgic l’augment dels migrants fugint de la misèria empitjorada per la degradació 
ambiental, que no són reconeguts com a refugiats en les convencions internacionals i porten el 
pes de les seves vides abandonades sense cap protecció normativa. Lamentablement, hi ha una 
general indiferència davant aquestes tragèdies, que s’esdevenen ara mateix en distintes parts del 
món. La falta de reaccions davant aquests drames dels nostres germans i germanes és un signe de 
la pèrdua d’aquell sentit de responsabilitat pels nostres semblants sobre el qual es funda tota 
societat civil. 

 


