
 Queda molt per fer, però hem 
de pensar que no tot està perdut. La 
visió apocalíptica no ajuda a posar-
se en acció. Tampoc no podem ser 
ingenus i creure que, sense un canvi 
substancial, podem salvar el planeta 
del futur canvi climàtic. Haurem 
d’afrontar transformacions molt 
rellevants que afectaran les nostres 
maneres de produir, de consumir, de 
relacionar-nos, perquè vivim d’una 
manera que no és sostenible i que 
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El dia 5 de juny celebrem el dia del medi ambient. No és qualsevol 
dia, ni ens pot passar desapercebut. El món és la nostra casa co-

muna, el nostre hàbitat i volem que també ho sigui per a les genera-
cions futures, pels fills i pels néts dels infants que cuidem. Per això, 
cal canviar els nostres hàbits, cal una profunda conversió ecològica. 

Cap nen sense el caliu d’una llar

Hem de ser exemplars a l’hora de te-
nir cura de la naturalesa i especial-

ment quan eduquem

no pot suportar el nostre planeta. 
Res no serà com abans. 

 Hem de ser exemplars a 
l’hora de tenir cura de la naturalesa 
i especialment quan eduquem, 
perquè som referents per als infants 
que atenem. La manera com 
gestionem l’energia, com reciclem, 



com tractem les plantes i animals ens 
defineix davant d’ells. Volem que els 
nostres dispositius, particularment, 
l’aldea infantil SOS de sant 
Feliu sigui un exemple de bones 
pràctiques ecològiques i per això 
és imprescindible la col·laboració 
positiva i crítica de tothom. És l’hora 
de la creativitat, de la innovació, 
d’introduir nous paradigmes com 
el de l’economia circular i introduir 
la perspectiva verda en totes les 
nostres accions formatives. 

Els nostres dispositius no sola-
ment no han d’agredir el medi am-
bient, sinó que han de participar 

en fer-lo més saludable

 Els nostres dispositius no 
solament no han d’agredir el medi 
ambient, sinó que han de participar 
en fer-lo més saludable, més net, 
més bonic, més esplendorós. 
Formem part d’un equilibri molt 

Ens cal viure una vida més 
sòbria, més austera, més en 
comunió amb la naturalesa 

inestable i molt fràgil en el qual 
cada ésser juga el seu paper i on 
tot és profundament interdependent 
formant una gran xarxa, el gran tapís 
de la vida. 

 Viure en harmonia amb la 
naturalesa vol dir renunciar a certs 
egoismes d’espècie, a certes 
comoditats i conforts als quals ens 
hem acostumat. Ens cal viure una 
vida més sòbria, més austera, més 
en comunió amb la naturalesa i 
més respectuosa amb tot ésser 
viu. L’esperit de sant Francesc 
d’Assís, patró de l’ecologisme, ens 
pot estimular a realitzar aquest 
transcendental canvi que ens 
demana el món i que les generacions 
més joves ens reclamen amb 
insistència. 


