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BONDAT I SOLIDARITAT 

 

Quant pesa un floc de neu? 
Res, però pot trencar una branca. 

Som bells i fràgils flocs de neu. 
I, potser, només falti la teva veu,  

la meva veu, la nostra veu,  
perquè la bondat, aquest ADN del cor,  

s’obri camí. 
 

Soler & Conangla  -  Bondat en Acció  

 

BONDAT I POLÍTICA 

 

A l'Institut de la Bondat en Acció ens agraden 

els grans reptes, això no implica no tocar de 

peus a terra, al contrari, som conscients que 

cal llaurar primer la terra perquè al final de tot 

el procés el fruit acabi naixent. És per això que 

des del seu començament vam obrir una línia 

de treball centrada en la política i la bondat. 

Sí, pot semblar un oxímoron, un vincle 

gairebé impossible, però val la pena intentar-

ho atès que la política té un pes molt 

important en les nostres vides. No podem 

escapar-nos-hi, on hi hagi la voluntat de 

conviure ens caldrà la política, és ineludible si 

volem viure en comunitat, en societat. És el 

nostre pa de cada dia com a éssers socials 

que som. Perquè la política hauria de ser la 

recerca pel bé comú; perquè si no fem 

política, altres la faran per nosaltres, i sota un 

vel d'antipolítica, faran, com no, política per 

defensar els seus interessos econòmics o de 

classe. 

No tindria sentit que tot aquest camp quedés 

allunyat de la bondat. I això ens porta a la 

necessitat d'obrir una finestra d'oportunitat 

per fer una altra política. Sabem que hi ha 

altres maneres de fer política, en tenim 

exemples, i des de l'Institut us ho anirem 

mostrant. Amb sentit crític, podem albirar una 

política arrelada en la cultura del pacte, de 

l'acord, posant el focus en el benestar i la 

convivència de la ciutadania, en què les 

persones estiguin al centre, que no banalitzi 

que ens trobem davant un món complex i que 

no oblidi que cal comptar amb múltiples 

actors per dur-la a terme. De la complexitat, 

la incertesa, i perquè no, de l'acceptació de 

les nostres fragilitats, però també de la nostra 

perseverança i generositat, pot sorgir una 

política bondadosa. 

 
Xavier Riudor -Institut de la Bondat en Acció 

EDITORIAL 
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TOTS ELS CIUTADANS SOM MODELS  
 

Revista Valors    https://valors.org/ 
 

Els darrers mesos hem vist exmembres de la 

classe política, de la Casa Reial, de la banca, del 

món empresarial, sanitari i cultural asseguts 

davant de la justícia acusats de corrupció; un 

fenomen que posa en dubte la credibilitat de les 

institucions. Així, doncs, en un context com 

aquest, no és estrany que el valor de 

l’exemplaritat sigui reivindicat amb força. 
 

És un valor bàsic pel creixement de l’home, 

tenint en compte que una de les principals vies 

de l’aprenentatge de l’ésser humà és la imitació. 

De petits, ens fixem en els altres per aprendre 

a caminar o a parlar i, de grans, la conducta dels 

altres també ens serveix de referència en el 

moment de prendre decisions o comportar-

nos. 
 

Quan sol·licitem als nostres líders socials, 

polítics, religiosos o culturals que siguin 

exemplars, els demanem una forma d’actuació 

pública digna de ser imitada, és a dir, que actuïn 

amb fidelitat a les lleis i de forma ètica; que 

tinguin excel·lència moral. Però és aquesta 

petició un grau d’exigència molt alt o la condició 

mínima que haurien de tenir si volen ostentar 

un càrrec públic? I això ens porta a una altra 

pregunta: Què hem de considerar exemplaritat 

pública? Només aquella que suposadament 

tenen les persones amb influència social? 
 

De vegades exigim exemplaritat exclusivament 

a referents socials visibles sense mirar-nos al 

mirall. 
 

La vara de mesurar només serveix per a aquells 

que apareixen als mitjans de comunicació, però 

ens oblidem que nosaltres podem ser models 

d’exemplaritat per la resta de ciutadans, pels 

nostres fills, pels nostres amics, pels companys 

de feina… Un mestre, un monitor, un 

catequista, un pare o una mare també són 

models a imitar. És evident que el seu grau 

d’influència és menor, però ningú es 

desempallega de l’exemplaritat. En aquest 

aspecte, no hi ha diferència entre esfera pública 

i privada. Tothom, bo o dolent, és exemple de 

vida i, decidir cap on cau el pes de la balança, 

és la nostra decisió. 
 

L’exemplaritat demana coherència, responsa-

bilitat, humilitat, justícia, prudència… No és 

fàcil. I en una època en què els lideratges també 

estan en crisi, trobar models de referència 

encara és més complex. Cal condemnar 

enèrgicament la corrupció i tot acte èticament 

reprovable, però no podem oblidar que tot 

ésser humà és fràgil i vulnerable. No podem 

exigir als referents públics allò que nosaltres 

tampoc practiquem, una hipocresia molt 

comuna en aquesta societat. La recerca de 

l’excel·lència ètica, la voluntat de ser models 

d’exemplaritat, hauria de ser objectiu de tot 

ciutadà, independentment del nostre grau 

d’influència. 
 

REFLEXIONS 

https://valors.org/


 

En este II Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, en 

una mesa redonda, se han abordado asuntos como el 

retroceso de las democracias, algo que para Adela 

Cortina estamos viendo desde los años 90 y que nos 

sitúa “en un punto de inflexión” en el que debe primar 

un espíritu de solidaridad y esperanza para no 

anteponer la seguridad a una “libertad bien entendida”. 

La hermana Victoria reconoce que ve el mundo “desde 

la periferia” y pide que se abra la mirada  para 

comprender  que hay otras realidades y que “mientras 

hay valores que se pierden en Occidente, no lo hacen en otras partes del planeta”... (Veure enllaç) 
 

https://fpablovi.org/noticias/1466-una-mirada-a-los-retos-del-mundo-futuro-desde-la-solidaridad-y-con-

motivos-para-la-esperanza 

 

 

 

UN TATUATGE AMB CONFLICTE ÈTIC 

 

Miami, als Estats Units. Urgències d’un gran hospital. Un 

home arriba en estat crític i els metges descobreixen que 

porta un tatuatge al pit amb un missatge molt clar: “No 

ressuscitar”. Han d’intentar salvar-li la vida o fer cas a la 

demanda? 
 

(Veure l’enllaç)  
 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/07/16/un-tatuatge-

amb-conflicte-etic/ 
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DILEMES ÈTICS 

SER BONDADOSOS 

Institut de la Bondat en Acció  

Para todos la 2  
 

A menudo se asocia ser bondadoso con ser débil, 

pasivo. Pero practicar la bondad puede ser un acto 

revolucionario. En el Institut de la Bondat en Acció 

están convencidos de ello y su único propósito es 

entrenarla, practicarla y darle todo el valor que se 

merece como herramienta para expresar nuestra 

humanidad. En este reportaje vemos la parte 

positiva de ser bondadosos... 

 

Per a veure el vídeo, clicar al següent enllaç: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2DGg_KQnIjk 

 

https://fpablovi.org/noticias/1466-una-mirada-a-los-retos-del-mundo-futuro-desde-la-solidaridad-y-con-motivos-para-la-esperanza
https://fpablovi.org/noticias/1466-una-mirada-a-los-retos-del-mundo-futuro-desde-la-solidaridad-y-con-motivos-para-la-esperanza
https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/07/16/un-tatuatge-amb-conflicte-etic/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/07/16/un-tatuatge-amb-conflicte-etic/
https://www.youtube.com/watch?v=2DGg_KQnIjk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestos que ens honren.  

https://www.instagram.com/p/Cd1mIFVD19Z/  

 
 

El “bon samarità” va cobrar vida en una carrera de la Fórmula 1. 

https://desdelafe.mx/noticias/iglesia-en-el-mundo/el-buen-samaritano-

cobro-vida-en-una-carrera-de-la-formula-1/ 
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Una parella de bolivians treballen en la recuperació de les 

passarel·les per als vianants. (Veure l’enllaç) 

https://www.youtube.com/watch?v=BiSsQRXSQzw&list=PLCiK

7zXZkfUWLUKDdzz6fx1wQQLqiATV4&index=2&t=6s 

 

 

 

ACTES DE BONDAT 

Diversos actes de bondat captats per les càmeres 02. 
 

Actes de Bondat que et faran plorar.  (Veure l’enllaç) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PVQGzpYrjJQ 

 

 

 
Un petit rostidor reparteix pollastres a qui els necessiti per 

una frase que ho va canviar tot: "M'ho va dir entre 

llàgrimes". 

https://cadenaser.com/nacional/2022/09/20/las-historias-

detras-del-asador-que-reparte-pollos-para-quien-los-

necesite-todos-los-dias-hay-gente-esperando-antes-de-

sacarlos-cadena-ser/ 

 

 

https://www.instagram.com/p/Cd1mIFVD19Z/
https://desdelafe.mx/noticias/iglesia-en-el-mundo/el-buen-samaritano-cobro-vida-en-una-carrera-de-la-formula-1/
https://desdelafe.mx/noticias/iglesia-en-el-mundo/el-buen-samaritano-cobro-vida-en-una-carrera-de-la-formula-1/
https://www.youtube.com/watch?v=BiSsQRXSQzw&list=PLCiK7zXZkfUWLUKDdzz6fx1wQQLqiATV4&index=2&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=BiSsQRXSQzw&list=PLCiK7zXZkfUWLUKDdzz6fx1wQQLqiATV4&index=2&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=PVQGzpYrjJQ
https://cadenaser.com/nacional/2022/09/20/las-historias-detras-del-asador-que-reparte-pollos-para-quien-los-necesite-todos-los-dias-hay-gente-esperando-antes-de-sacarlos-cadena-ser/
https://cadenaser.com/nacional/2022/09/20/las-historias-detras-del-asador-que-reparte-pollos-para-quien-los-necesite-todos-los-dias-hay-gente-esperando-antes-de-sacarlos-cadena-ser/
https://cadenaser.com/nacional/2022/09/20/las-historias-detras-del-asador-que-reparte-pollos-para-quien-los-necesite-todos-los-dias-hay-gente-esperando-antes-de-sacarlos-cadena-ser/
https://cadenaser.com/nacional/2022/09/20/las-historias-detras-del-asador-que-reparte-pollos-para-quien-los-necesite-todos-los-dias-hay-gente-esperando-antes-de-sacarlos-cadena-ser/


- Si tenir ànima significa ser capaç de sentir 

amor, lleialtat i gratitud, els animals són millors 

que molts humans. James Herriot 

- Quan facis una cosa noble i bella i ningú no se 

n'adoni, no estiguis trist. L'alba és un espectacle 

bell i no obstant això la major part de l'audiència 

dorm encara. John Lennon 

 

 

 

EL NEN IQBAL MASIH I LA NENA MALALA 

YOUSAFZAI  
 

Al nen pakistanès Iqbal Masih, nascut possible-

ment el 1982, li van arrabassar la infància quan 

va començar a treballar amb tan sols 4 anys i li 
van privar la joventut i maduresa quan el van assassinar amb tan sols 12 anys, el 16 d’abril del 1995. 

En memòria d’aquest nen que va aixecar la veu contra l’explotació dels més dèbils, se celebra cada 16 d’abril 

el Dia Mundial Contra l’Esclavitud Infantil. 

Aquest dia es commemora l’assassinat del nen que fou “arrendat” al propietari d’una fàbrica de catifes de 

Punjab (Pakistan) a l’edat de 4 anys pel seu pare (o mare?) per a cobrir un deute de 600 rupies (uns 19 

dòlars americans). Aquest deute no es va poder pagar per l’increment constant d’interessos, la qual cosa 

va suposar que l’Iqbal es passés la infància treballant en règim de semi esclavitud... 
 

(Segueix a l’enllaç)  
 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/04/24/04-01-el-nen-iqbal-masih-i-la-nena-malala-yousafzai/ 

 

BENEFACTORS DELS ANIMALS 
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PERSONES SOLIDÀRIES 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/04/24/04-01-el-nen-iqbal-masih-i-la-nena-malala-yousafzai/
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ALTRES SOLIDARITATS 

 

EL COMERÇ POT SER JUST  

 
Juanjo Martínez (Oxfam Intermón)   

Revista Valors   https://valors.org/ 

 

Què és el Comerç Just? Tothom entén els 

termes per si sols. I molta gent li afegeix un 

sentit concret quan es llegeixen 

conjuntament els dos termes. Però quant 

d’actualitzat i unificat està en aquest sentit? 

Avui, a tot el món ens estem unint per 

promoure la Carta Internacional del Comerç 

Just, que reafirma els valors fonamentals del 

Comerç Just i defineix una visió comuna cap 

a la consecució dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS). El 

comerç internacional, practicat a la manera 

convencional, no genera els canvis 

necessaris per assolir els ODS. Fins i tot en 

algunes àrees s’ha retrocedit, com ara 

l’augment des de fa tres anys del nombre de 

persones que viuen en situació de 

malnutrició, després de molts anys reduint-

se, segons l’informe sobre la Seguretat 

Alimentària i la Nutrició al món que acaben 

de llançar diferents agències de l’ONU; o 

l’augment de la iniquitat en els ingressos, que 

reflecteix el també recent Informe sobre la 

Desigualtat Global. 
 

 

La Carta Internacional del Comerç Just explica una 

visió diferent: la d’un món en el qual la justícia, 

l’equitat i el desenvolupament sostenible són al 

centre de les estructures comercials i dels models 

de negoci, perquè, a través de la seva feina, 

milions de persones puguin tenir mitjans de vida 

dignes que desenvolupin tot el seu potencial humà. 

La Carta Internacional defineix com, a través del 

Comerç Just, es pot aconseguir un creixement 

econòmic inclusiu, proporcionar feina decent i 

millora de salaris i ingressos, donar poder a les 

dones, protegir els drets dels nens i la inversió en 

la propera generació, fomentar la biodiversitat i el 

medi ambient, incidir en les polítiques públiques, i 

involucrar la ciutadania en la construcció d’un món 

més just... 
 

(Segueix a l’enllaç) 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/12/04/el-

comerc-pot-ser-just/ 

 
 

 

 

 

https://valors.org/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/12/04/el-comerc-pot-ser-just/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/12/04/el-comerc-pot-ser-just/


 

 

 

Premio Nobel de la Paz para el activista bielorruso Ales 

Bialiatski y dos organizaciones de derechos humanos de 

Rusia y Ucrania. (7-10-2022)  (Veure l’enllaç) 

https://elpais.com/internacional/2022-10-07/el-activista-

bielorruso-ales-bialiatski-y-las-organizaciones-rusa-

memorial-y-ucrania-center-for-civil-liberties-premios-

nobel-de-la-paz-2022.html 
 

Las redes se llenan de vídeos de mujeres cortándose el pelo en apoyo a las manifestantes iraníes.  

(5-10-2022)  (Veure l’enllaç) 

https://www.epe.es/es/espana/20221005/redes-videos-mujeres-cortandose-pelo-76879689 
 

Científicos españoles crean un test para el diagnóstico precoz del alzhéimer. (29-9-2022) (Veure l’enllaç) 

https://lacarabuenadelmundo.com/cientificos-espanoles-crean-test-diagnostico-precoz-del-alzheimer/ 
 

Casi 14.000 personas registradas como donantes de médula ósea en 2022.  (26-9-2022) (Veure l’enllaç) 

https://www.cuentamealgobueno.com/2022/09/casi-14-000-personas-registradas-como-donantes-de-

medula-osea-en-2022/ 
 

El Fondo Mundial para el VIH, la malaria y la tuberculosis logra la mayor recaudación de su historia: 14.250 

millones de dólares. (22-9-2022)  (Veure l’enllaç) 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-22/el-fondo-mundial-para-el-vih-la-malaria-y-la-tuberculosis-

logra-la-mayor-recaudacion-de-su-historia-14250-millones-de-dolares.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUNTOS PERO NO REVUELTOS 
 

Somos responsables de la familia que, de adultos, tenemos. Si nuestro entorno 

familiar de origen nos coarta, manipula, oprime… si no es amoroso, ni creativo, ni 

flexible; en definitiva, si es destructivo para nosotros, tenemos la responsabilidad 

de auto preservarnos, cambiando de entorno y formando nuestra propia familia 

elegida. 

Juntos pero no revueltos revisa algunos de los retos más importantes que el sistema familiar tiene en este 

momento. Nos mueve a una reflexión sobre las dinámicas desadaptativas, desmitificando el concepto de 

unidad familiar por encima de todo.  

Desde la Ecología Emocional se afirma que toda persona tiene el derecho y el deber de abandonar un 

entorno familiar que perjudique su equilibrio personal y no le permita crecer. 

A través de una visión sencilla, pero a la vez revolucionaria, se reivindica el derecho individual a escoger 

como familia a toda o sólo a parte de la familia de origen, incorporando a la misma a otras personas con 

las nos unen vínculos de afecto y compartimos vida y proyectos. 

Se trata de conseguir estar juntos pero no revueltos, manteniendo y respetando los espacios individuales, 

sin ahogarnos los unos a los otros, sin forzar los afectos y creando vínculos de amor que liberen en lugar 

de ataduras que ahoguen. 
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BONES NOTÍCIES 

LLIBRES AMB VALORS 

https://elpais.com/internacional/2022-10-07/el-activista-bielorruso-ales-bialiatski-y-las-organizaciones-rusa-memorial-y-ucrania-center-for-civil-liberties-premios-nobel-de-la-paz-2022.html
https://elpais.com/internacional/2022-10-07/el-activista-bielorruso-ales-bialiatski-y-las-organizaciones-rusa-memorial-y-ucrania-center-for-civil-liberties-premios-nobel-de-la-paz-2022.html
https://elpais.com/internacional/2022-10-07/el-activista-bielorruso-ales-bialiatski-y-las-organizaciones-rusa-memorial-y-ucrania-center-for-civil-liberties-premios-nobel-de-la-paz-2022.html
https://elpais.com/internacional/2022-10-07/el-activista-bielorruso-ales-bialiatski-y-las-organizaciones-rusa-memorial-y-ucrania-center-for-civil-liberties-premios-nobel-de-la-paz-2022.html
https://www.epe.es/es/espana/20221005/redes-videos-mujeres-cortandose-pelo-76879689
https://lacarabuenadelmundo.com/cientificos-espanoles-crean-test-diagnostico-precoz-del-alzheimer/
https://www.cuentamealgobueno.com/2022/09/casi-14-000-personas-registradas-como-donantes-de-medula-osea-en-2022/
https://www.cuentamealgobueno.com/2022/09/casi-14-000-personas-registradas-como-donantes-de-medula-osea-en-2022/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-22/el-fondo-mundial-para-el-vih-la-malaria-y-la-tuberculosis-logra-la-mayor-recaudacion-de-su-historia-14250-millones-de-dolares.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-22/el-fondo-mundial-para-el-vih-la-malaria-y-la-tuberculosis-logra-la-mayor-recaudacion-de-su-historia-14250-millones-de-dolares.html


  
 

CANÇONS  
 

PARE 
 

Pare,  

digueu-me què  

li han fet al riu  

que ja no canta.  
 

(Amb lletra, al següent enllaç) 
 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/06/1

8/50-03-124-pare/ 

 

 
 

EL GRAN DICTADOR 
 

 

 

 

 

(Amb vídeo, al següent enllaç enllaç) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fC55v32e

mSA&list=PLCiK7zXZkfUVErbx-W-

p8wYKlhUUo2jBZ&index=16&t=74s 

 

 

 

VÍDEOS 
 

CON LAS MANOS ABIERTAS 
 

Este relato nos invita a establecer relaciones 

desde el amor y la confianza. (Veure enllaç) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ruO8uGU8P

BM&t=2s 

 
CARTA AL INQUILINO 
 

Señores inquilinos: 

Les informamos que 

el contrato de alquiler 

que firmamos 

hace muchos años 

está por vencer… 
 

(Segueix al següent enllaç) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8x0n7w2US

yk&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79DRrp

-T&index=8&t=6s 

 

 

 

PEL·LÍCULES 
 

ESCENA DE “LA LISTA DE SCHINDLER” 
 

Oskar Schindler, un empresari alemany de gran talent per a les relacions públiques, cerca guanyar-se la 

simpatia dels nazis de cara al seu benefici personal... 
 

(Veure en el següent enllaç) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gSmMB1Z20fM&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index

=61&t=12s 

 

ESCENA DE “VENCEDORES O VENCIDOS” 
 

El 1948, tres anys després del final de la Segona Guerra Mundial (1939-1945), quatre jutges, còmplices 

de la política nazi d'esterilització i neteja ètnica, seran jutjats a Nuremberg... 
 

(Veure en el següent enllaç) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g160yZj3o-

4&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index=40&t=3s 

 

Rellisca com un barb  

mort sota un pam  

d'escuma blanca... 

Que bonic que fou 

quan, substituint  

al tirà feixista,  

va adreçar-nos un míting. 

 

Que bonic que fou 

quan es distragué 

i amb la seva noia 

practicava de barber. 
 

RECURSOS AMB VALORS 
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https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/06/18/50-03-124-pare/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/06/18/50-03-124-pare/
https://www.youtube.com/watch?v=fC55v32emSA&list=PLCiK7zXZkfUVErbx-W-p8wYKlhUUo2jBZ&index=16&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=fC55v32emSA&list=PLCiK7zXZkfUVErbx-W-p8wYKlhUUo2jBZ&index=16&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=fC55v32emSA&list=PLCiK7zXZkfUVErbx-W-p8wYKlhUUo2jBZ&index=16&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=ruO8uGU8PBM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ruO8uGU8PBM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8x0n7w2USyk&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79DRrp-T&index=8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=8x0n7w2USyk&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79DRrp-T&index=8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=8x0n7w2USyk&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79DRrp-T&index=8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=gSmMB1Z20fM&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index=61&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=gSmMB1Z20fM&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index=61&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=g160yZj3o-4&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index=40&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=g160yZj3o-4&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index=40&t=3s


 

Només és immensament ric aquell que sap limitar els 

seus desitjos. Voltaire 
 

Disminuïu els desitjos; és com si augmentéssiu les forces. Jean-Jacques Rousseau 
 

Si no vols veure els teus desitjos frustrats no desitgis mai sinó allò que només de tu depèn. 

Epictet de Frígia 
 

El nostre desig menysprea i abandona el que tenim per a córrer darrere del que no tenim. Michel 

de Montaigne 

MASSA DE TOT 
 

Que difícil és conrear la gratitud en una societat de l’abundància! 

Massa de tot, sobresaturació i excessos que provoquen insensibilitat. 

Massa disponibilitat i immediatesa. 

Massa dispendi. 

Tot això ens du a un territori emocional en què aflora l’exigència i la prepotència. “Vols alguna cosa? 

Exigeix-la!”. Et donen alguna cosa? Ho dónes per descomptat. 

Desapareix la consciència que la pròpia existència és un do i podem arribar a pensar que les 

atencions que ens donen els nostres pares, la nostra família, els nostres professors, ja venen en el 

pack. 

Consegüentment, quan donem alguna cosa per descomptada i no apareix, ens enfadem, ens 

enrabiem i exigim. I aquesta manera de ser la transmetem als nostres fills. “Ho vull ara, no més 

tard!” I els ho donem. 

I, en consentir, la paciència desapareix del seu mapa de valors, deixem de vacunar-los en la 

frustració necessària, i evitem que aprenguin a gestionar-la sense fer-se o fer mal. 

A la societat de la sobreabundància en què “tenim massa”, és molt difícil conformar-se amb poc i 

això dificulta que la gratitud creixi. Un nen al qual regalem una joguina cada dia possiblement 

acabarà per no donar importància al regal. Està massa saturat i, per tant, insensibilitzat. 
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INSTITUT BONDAT EN ACCIÓ  
Jaume Soler, Xavier Guix i Mercè Conangla són els creadors 

de l'Institut Bondat en Acció de la Fundació Ecologia 

Emocional del qual neixen dos Observatoris: Barcelona i Mèxic, 

liderats per Iolanda Gasques, Liana Cerati i José Luis Vieyra. 

La seva missió és posar el focus en la bondat com a valor 

imprescindible per a la supervivència, benestar i qualitat de 

vida de tot ésser viu, humà, animal o planta. Educar en l'amor 

i en la cura a la vida és un dels nostres objectius clau. Aquesta 

Newsletter és una de les accions proposades. Esperem que 

ens ajudeu a sembrar aquestes llavors en moltes persones. 

https://www.fundacioecologiaemocional.org 

https://www.fundacioecologiaemocional.org/institut-bondat-en-accio/ 

@institutodelabondadenaccion 

 

El blog  https://lasolidaritatunbonremei.com/  d’Enric Segarra 

Bosch, és una recopilació de vides i esdeveniments exemplars, 

reflexions, contes, frases cèlebres, humor, iniciatives, 

conferències, fotos, vídeos, documentals, escenes de cinema, 

PowerPoints, cançons, etc., relacionats tots ells amb la solidaritat 

i altres valors humans, del qual es nodreix, en part, aquesta 

Newsletter. També hi ha una versió en castellà: 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/ Enric Segarra coordina 

Bondat i Solidaritat. 
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Una de les grans tragèdies de l'ésser humà consisteix precisament en 

el fet que se li mutili aquest afany de bellesa, què se li impedeixi el seu 

desenvolupament. I això succeeix massa vegades en aquest món 

arbitrari i embrutidor; de fet, estic convençuda que la violència i l'horror 

neixen en gran mesura de l'amputació d'aquest instint estètic, que 

també és ètic. Perquè per a mi, la bellesa comporta l'empatia amb 

l'altre... I si té algun sentit haver viscut és justament per això, per la 

possibilitat d'haver vibrat juntament amb els altres en la bellesa. Rosa 

Montero 
 

BONDAT EN ACCIÓ. Mercè Conangla i Jaume Soler. Editorial Amat. 
 

 

 

La bellesa és aquest mis-

teri bell que no desxifren 

ni la psicologia ni la reto-

rica. Jorge Luis  Borges 

L’INGREDIENT D’AQUEST MES ÉS 
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http://www.fundacioecologiaemocional.org/
https://www.fundacioecologiaemocional.org/institut-bondat-en-accio/
https://lasolidaritatunbonremei.com/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/

