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Un cop llegit l’encapçalament de la setmana començarem 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 la 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”
Creus que tens suficient cura de la casa comuna?
També pots llegir uns paràgrafs sobre l’apartat “ el clima com a bé comú”que trobaràs en l’annex 1

Jane M. Goodall, antropòloga anglesa que ha treballat per 
la defensa dels ximpanzés a Tanzània.
https://aprendemosjuntos.elpais.com/ca/especial/el-m
ensaje-de-jane-goodall-a-las-ninas-que-suenan-con-s
er-cientificas/
Et deixem a l’annex 2 una petita biografia i unes respostes 
a l’enquesta feta per la revista XLSemanal on opina dels 
problemes del medi i dona alguna idea d’actuació.

Parlem de Pere Casaldàliga, un claretià nascut a Balsareny, bisbe 
compromès amb les regions més desfavorides de la selva 
amazònica, on porta més de 35 anys lluitant i treballant al costat de 
las comunitats indígenes: 
https://www.ccma.cat › alacarta › sense-ficcio › video
Llegeix en l’annex 3 el que  escriu  Jaume Pubill a blogs.avui.cat el 
23-8-2019.
Tu què en penses?

Avui et presentem quatre persones poc conegudes, no són famosos, però són persones 
que s’han compromès en la defensa del medi ambient des de diferents àmbits.
Albert “Al” Gore, polític dels Estats Units.

Francisco "Chico" Mendes, recol·lector de cautxú

Wangari Muta Maathai, biologa Keniana

Charles David Keeling, investigador Nord americà.

Trobareu  informació en l’annex 4
Nosaltres som escola verda i ens hem compromès amb diferents accions que podeu 
veure aquí https://sites.google.com/escorialvic.cat/escola-verda-escorial/allo-que-fem 

Ens agradaria que vosaltres com a grups classe us puguessiu comprometre a una sola 
cosa que pugueu ser-ne TOTS responsables. Podria ser assegurar-vos que queden els 
llums de l’aula tancats sempre que no són necessaris?
És, de ben segur, un gran estalvi energètic.

● Com us podeu organitzar? En sereu capaços?

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://aprendemosjuntos.elpais.com/ca/especial/el-mensaje-de-jane-goodall-a-las-ninas-que-suenan-con-ser-cientificas/
https://aprendemosjuntos.elpais.com/ca/especial/el-mensaje-de-jane-goodall-a-las-ninas-que-suenan-con-ser-cientificas/
https://aprendemosjuntos.elpais.com/ca/especial/el-mensaje-de-jane-goodall-a-las-ninas-que-suenan-con-ser-cientificas/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/pere-casaldaliga-les-causes-i-la-vida/video/4864751/
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. 

ANNEX 2 
JANE M. GOODALL 
Antropòloga, etòloga i primatòloga anglesa, va néixer a Londres l’any 1934. Viu des de fa més de 55 anys 
a Tanzània interactuant amb els ximpanzés i lluitant pels seus drets. Se la considera la major experta a 
nivell mundial d'aquests simis i és una defensora de la conservació forestal i la defensa del medi 
ambient. 



Als dos anys. el seu pare li va regalar un ximpanzè de joguina, del qual Jane es va enamorar des del 
primer moment i que en l'actualitat, segueix a la seva casa d'Anglaterra. 
Jane Goodall és autora de més de 70 articles, una desena de pel·lícules i nombrosos llibres (cinc 
específicament infantils), una producció molt extensa i traduïda a diversos idiomes. 
Goodall, que és l’única no tanzana guardonada amb la Medalla de Tanzània, és membre de l’Ordre de 
l’Imperi Britànic i ha estat condecorada amb múltiples premis i distincions.  
Des de 2002 és Missatgera de la Pau de l’ONU. En 2003 va rebre la Medalla Benjamin Franklin (els Estats 
Units) i el Premi Príncep d’Astúries de Recerca Científica i Tècnica, concedit per la seva «transcendental 
aportació científica», que ha permès una millor comprensió dels ximpanzès i de «les arrels del 
comportament i la cultura humanes».  

Fragment de l'enquesta a Jane Goodall per la revista XLSemanal: 

XL. Qué es lo más peligroso que está sucediendo con el medioambiente? 
  
J.G. El cambio climático. Pero todo está interrelacionado con la contaminación, la pobreza, con nuestro 
insostenible estilo de vida, con la destrucción de bosques y océanos. Estamos destruyendo nuestro 
planeta, y todos estos gases de efecto invernadero hacen que las tormentas arrecien, que se derrita la 
Antártida, que suba el nivel de mar es realmente grave. 

XL. Y nos invade el plástico. 

J.G. Eso me preocupa mucho. Andando solo un ratito desde el hotel hasta aquí he visto colillas por todas 
partes. Cuando las limpian, la nicotina penetra en las aguas subterráneas y envenena a los animales. 

XL. Dice usted que cada individuo debe poner algo de su parte. 

J.G. Si cada uno de nosotros tomara decisiones éticas cada día, el efecto mundial sería enorme. 

XL. Deme ideas. 

J.G. Piense en las cosas que compra. ¿Hay detrás de ese producto crueldad hacia los animales? ¿Es barato 
gracias al trabajo esclavo en la India? ¿Lo necesito? No todo el mundo se puede permitir tomar decisiones 
éticas. La gente que vive en la pobreza no se lo puede permitir, pero nosotros sí. Malgastamos enormes 
cantidades de comida. Tenemos que cambiar la mentalidad de la gente. 
 
 
ANNEX 3 
 

El bisbe Pere deia ja fa anys: “Dins d’aquesta visió de globalitat vaig descobrir per fi que el planeta és la 
nostra única casa. I no hi ha manera de salvar-nos nosaltres si no salvem el planeta. Millor encara: és bo 
recordar que podem desaparèixer completament els homes i el planeta seguirà. Fins per egoisme, 
diríem, ara nosaltres només ens salvem si és amb el planeta”. 
 

                                                                         Jaume Pubill a blogs.avui.cat el 23-8-2019  
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 4 
 

 Albert “Al” Gore 
Polític d’estats units, és considerat un “polític verd” ja que des de 1976, quan va exercir per primera 
vegada com a congressista, és un acèrrim defensor del medi ambient i de la necessitat de conscienciar a 
la gent dels problemes que l'afligeixen.. El seu documental “Una Veritat incòmode” va rebre un Oscar al 
2006 i l’any 2007 li van concedir el Premi Nobel de la Pau, malhauradament no ha canviat res, les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle continuen augmentant. 
  

 Francisco "Chico" Mendes 
Era recol·lector de cautxú en la selva amazònica i en un intent per preservar les fonts de treball, va 
fundar el Sindicat que agrupava els seus companys de treball i als camioners; així va començar una lluita 
que acabaria costant-li la vida. Va ser el 1r president del Sindicat Únic dels treballadors del Brasil, va 
guanyar una medalla al treball pel medi ambient (de la Better WorldSociety) i el premi Global 500 
atorgat per les nacions Unides. Va ser assassinat a la porta de la seva llar per dos hisendats que veien en 
ell una amenaça per als seus latifundis 
  

 Wangari Muta Maathai 
Biòloga, veterinària, ecologista, activista ambiental i política, aquesta dona nascuda a Kenya es va 
dedicar en cos i ànima a lluitar per la reversió dels efectes climàtics que provoquen la desertització de 
moltes zones d'Àfrica, on va plantar milions d'arbres des de la seva fundació “Green BeltMovement”. Va 
rebre el premi Nobel de la Pau, pel seu treball en defensa dels drets de les dones i la seva incansable 
lluita per la reforestació. 
  

 Charles David Keeling 
Doctor en Química, científic i investigador nord-americà, va ser pioner en la dècada de 1950 a estudiar 
les quantitats de CO2 emeses a l'atmosfera i a expressar la seva preocupació per la industrialització 
massiva, davant l'estupor dels seus col·legues, que si bé respectaven les seves conclusions, eren poc 
inclinats a veure les veritables conseqüències i el perill que aquest fenomen implicava, la qual cosa avui 
coneixem com a “escalfament global” . 
 


