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El futur depèn de les opcions que es prenen en l’actualitat i, segons 
quines siguin aquestes, s’està esbossant un futur més clar o més 
obscur. El futur compta, fins a tal punt, que la llibertat d’acció 
dels presents ha de tenir en compte els hipotètics beneficis o 

Aquesta reflexió té, òbviament, 
conseqüències en el terreny de la 

vida social, de la pràctica política, de 
l’educació i, naturalment també, en el 
camp de les biotecnologies i del medi 
ambient. La pau futura depèn de les 
decisions que prenguem en el present.

La preocupació pel proïsme és central; 
té prioritat per aquells homes i dones 
del present que no gaudeixen de les 
condicions mínimes de vida digna, però, 
això no nega el valor i la consideració 
que cal tenir envers els del futur. 

Cap nen sense el caliu d’una llar

Les generacions futures ens 
demanaran comptes per les decisions 
que hem pres durant el període 
d’història que ens ha tocat viure. 
Nosaltres ens lamentem, molt sovint, 
d’allò que van fer i desfer els homes 
que ens van precedir en el temps. 

Massa sovint identifiquem les 
contradiccions i les febleses de les 
generacions que ens ha precedit en el 
temps, però no som prou conscients 
per veure aquelles contradiccions 
que estem gestant en el present i que 
tindran efectes molt negatius en el 
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que es prenen en l’actualitat i, 
segons quines siguin aquestes, 
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futur llunyà. La cura de les necessitats 
del present, no pot hipotecar el futur. 

Hem de ser, doncs, curosos, amb 
l’herència que deixem i vetllar perquè 
l’escenari del món, les institucions que 
hi ha en ell i les condicions de vida 
del dia de demà siguin dignes per al 
desenvolupament de tots els éssers 
humans i, no tan sols, per a una 
petita parcel·la. Una ètica de vertader 
progrés vetlla pel benestar de tota 
vida humana, especialment per la dels 
més fràgils, la d’aquelles persones 
que, per si soles, no poden subsistir. 

Cal crear les condicions oportunes, 
perquè aquestes vides fràgils trobin un 
lloc en el món i puguin desenvolupar-
se en igualtat de condicions. 


