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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  

 

LA MALA BONDAT 

 

La primera editorial d'aquest any partirà d'una 

espècie d'oxímoron: la mala bondat. Pot existir 

res dolent quan es tracta de la bondat? No 

sembla una contradicció? Quan tractem amb 

conceptes tan virtuosos com la compassió, 

l'empatia, la veritat, l'amor o com és el cas la 

bondat, aparenten ser indiscutibles en la seva 

concepció, així com en la seva pràctica. 

 

No obstant, tots aquells que ens dediquem a 

l'exploració de la conducta humana sabem que, 

inclús les virtuts han de tenir els seus límits. Dit 

d'una altra manera, la bondat també pot mal 

exercir-se, confondre's o dogmatitzar-se. 

 

La bondat es converteix en mala bondat quan no 

es practica des de la llibertat. La bondat no és un 

requeriment del caràcter, ni l'autoexigència d'un 

jo idealitzat que pretén mostrar davant els altres 

com de bo arriba a ser. Quan el bé es practica 

cap a fora però no es té com una actitud interior, 

quan som molt bons per a tothom menys per a 

nosaltres mateixos, tenim un problema. 

Tampoc la bondat és un dogma adoctrinat que 

ha de ser complert. No és una llei legal, en tot 

cas moral. No s'és bo perquè toca. No es 

practica la bondat per quedar bé, ni per a què 

al més enllà ens posin a la llista dels bons. La 

regla d'or: "fes als altres el que t'agradaria que 

et fessin a tu" és una decisió, més que un 

imperatiu. 

 

El fet que inclús la bondat tingui els seus límits 

és una bona notícia. La bondat, com a 

concepte i virtut és inapel·lable. Tanmateix, no 

vivim en la bondat, sinó que aspirem a ser 

persones bondadoses. No existeix la bondat 

com a ens sinó en l'exercici de persones 

bones. Gràcies a la seva exemplaritat coneixem 

i podem practicar-la. I en fer-ho descobrim 

que, de vegades, han de reconèixer-se límits. 

No es tracta de limitar a la bondat sinó a les 

confusions, contradiccions i desequilibris que 

poden induir la seva pràctica. 

 

Xavier Guix – Institut de la Bondat en Acció 

EDITORIAL 
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LA BONDAT QUE VEIEM, O NO VEIEM 
 

Àngels Roura i Massaneda    ambitmariacorral.org 
 

Veiem part del que succeeix, només una part. I no 

veiem qualsevol part, sinó just aquella que decidim 

veure. 

Amb quin criteri escollim el que volem veure? 

Coneixem el nostre criteri? Quin filtre apliquem quan 

parem atenció a l’experiència? 

Sóc, de mena, una persona confiada. És a dir, em miro 

la vida des d’un filtre positiu. Confio d’entrada en les 

persones. Veig bondat en les persones del meu 

voltant: en petits detalls, en petites coses que podrien 

passar desapercebudes si anés més de bòlit o estigués 

de mal humor. Us heu adonat que quan esteu de mal 

humor és difícil –per no dir gairebé impossible– trobar 

aspectes que siguin positius? Tot segueix el mateix 

bany de color: tot és fosc. Saber de quin humor estic 

quan em miro el que passa, saber amb quin filtre estic 

llegint els fets, és important perquè m’ajuda a donar 

un valor més adequat al que visc. 
 

Com molta altra gent, fa temps que he decidit no 

deixar-me contagiar de la negativitat, de la pluja de 

missatges tristos que emeten els mitjans de 

comunicació que troben en el mal, el sofriment i la 

desgràcia el seu eix central de difusió. 

No estic dient que donem l’esquena al que passa sinó 

que també succeeixen Moltes Altres Coses. I que 

moltes d’aquestes Moltes Altres Coses són expressió 

de la bondat, la bellesa, la generositat, l’amor i la 

contribució al bé comú. Existeixen iniciatives 

prosocials: persones i organitzacions de petita i/o gran 

dimensió que treballen i posen el seu temps i recursos 

per millorar les condicions actuals i fer així la seva 

contribució a la societat. 

Les persones escollim on posem l’atenció: si en el que 

falta o en el que tenim; si en el mal i el sofriment o si 

en la bondat de les persones. El focus d’atenció el 

decidim nosaltres. 
 

 

Darrerament m’han succeït un parell de fets que 

s’obstinen a corroborar el meu punt de partida (el de 

ser, de mena, una persona confiada). Un dels fets en 

qüestió va ser que vaig deixar les claus posades a la 

moto nova, que té menys d’un any. Jo fent encàrrecs 

per la ciutat durant tres hores… i en retornar a la 

moto em vaig adonar que no les duia a la meva 

bossa… On deurien ser? Una nota escrita en un petit 

full de paper em deia que truqués al número de 

telèfon per recuperar les claus de la moto. Una 

persona anònima em posà de manifest la qualitat 

humana que hi ha en el carrer i que no surt als 

telenotícies ni a la premsa diària. 

Moltes persones van haver de passar pel costat de la 

moto que estava aparcada en una zona concorreguda 

de la ciutat. I entre totes les persones que van passar 

i van decidir no agafar la moto, una d’elles va decidir 

–a més– tenir un gest de bondat més elaborat. Va 

decidir guardar-les per poder donar-me-les més tard. 
 

Això és un simple exemple de bondat humana, 

aquesta que professo, confio i proclamo als quatre 

vents. 

Difondre exemples de bondat és un gest d’agraïment 

per donar valor als petits grans detalls que ens parlen 

de la gran humanitat que hi ha en el petit-gran cor de 

les persones. 

Compartir històries com aquesta per contagiar-nos de 

bones sensacions sobre la qualitat humana és un bon 

exercici per fer difusió de les coses positives que 

passen al llarg del dia. Compartir els exemples és una 

forma d’expansió, una manera de contribuir a fer 

evident el que passa desapercebut. 

Si ara us preguntés: «Què ha succeït de bo en el dia 

d’avui que ho vulgueu compartir amb les persones del 

vostre entorn?» Sabríeu explicar gaires exemples? 

Proveu de fer aquest exercici a tall de curiositat i 

veureu que passa en vosaltres i en les persones a les 

quals feu partícips. Observeu que passa. Descobrireu 

coses molt interessants de vosaltres i dels altres! 

No només proveu de fer 

aquest exercici: assumiu 

la responsabilitat de 

compartir coses bones 

que us passen, que 

succeeixen al vostre 

voltant per així expandir i 

donar visibilitat als actes 

de bondat que dia rere 

dia succeeixen. 

 

 

REFLEXIONS 

http://www.ambitmariacorral.org/
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LA BONDAD EN ACCIÓN EN EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO: 

Apuntes iniciales de un estudio diagnóstico 

exploratorio. 

Por: Víctor Manuel Santos L. Observatorio de 

la bondad México. 

 

Bondad es sabiduría. James Bailey 

 

Hablar de la bondad desde el ámbito académico 

resulta un proceso poco común, dado que en 

este tipo de espacios se prioriza sin duda 

alguna el conocimiento científico y su 

aplicación, aún dentro de las ciencias sociales 

que en este momento han ampliado su campo 

de acción al estudio del espacio emocional. 

Cabe decir que ha prevalecido en el territorio de 

las escuelas y universidades, desde hace 

muchos siglos, el enaltecimiento de la mente 

frente a las emociones, en donde temas como 

la generosidad, el respeto a la diversidad o la 

observación y entendimiento de las acciones 

bondadosas y sus efectos en la comunidad, no 

habrían parecido relevantes para el quehacer 

estudiantil. Pero las cosas comienzan a 

cambiar. 

 

Con estas premisas surge la inquietud de 

aportar en estos temas y más cuando el Institut 

de la Bondat en Acció representa una semilla 

para que este término llamado “bondad” 

permee en los corazones de los estudiantes 

universitarios y que al mismo tiempo se haga 

consciencia que, siendo más bondadosos con 

nosotros mismos, con nuestros semejantes 

cercanos y en nuestro contexto educativo 

universitario inmediato, las metas que nos 

propongamos, incluyendo las labores 

académicas propias de una institución 

educativa, podrán lograrse con mayores 

alcances y beneficios para todos, ciencia y 

sensibilidad de la mano. 

 

La necesidad de cultivar la bondad en las 

organizaciones es una prioridad que hay que 

atender, ya que con ello nos humanizamos y 

somos capaces de ver a nuestros semejantes 

con otra mirada, con otro perfil, con una 

sensibilidad diferente.  La propia labor de 

investigación se enriquece siendo más 

bondadosos en las intenciones que nos 

postulemos a alcanzar. 

 

Con esta visión generada a partir de mi 

participación en el Observatorio de la Bondad 

de México, se gestó un proyecto de 

investigación de corte diagnóstico para conocer 

cómo la bondad ha estado presente en 

estudiantes universitarios, particularmente de la 

carrera de pedagogía en la Universidad 

Pedagógica Nacional, campus 095, institución 

que ha liderado en el campo de la educación 

básica por varios lustros en México y en la que 

yo colaboro como docente.  

 

Esta investigación de corte exploratorio tomó 

como punto de partida el cuestionario de 

valores-antídoto de Ecobondad, incluido en el 

texto Bondad en Acción. El ADN del corazón 

(2020) publicado por la Editorial Amat, de los 

maestros Mercè Conangla y Jaume Soler que 

incluye 100 reactivos categorizados con base a 

cada uno de los 10 antídotos, en donde a cada 

antídoto le corresponden 10 reactivos. El 

cuestionario de origen es cerrado, de corte 

dicotómico, con dos opciones de respuesta “Sí” 

o “No”. Es así como el cuestionario con esta 

estructura ya aporta una gran visión y 

perspectiva sobre lo que implica “ser 

bondadoso” con base en los diferentes 

antídotos en que puede manifestarse, esencia 

de la Bondad en Acción. 

 
 

https://www.fundacioecologiaemocional.org/es/

la-bondad-en-accion-en-el-ambito-

universitario/ 
 

https://www.fundacioecologiaemocional.org/es/la-bondad-en-accion-en-el-ambito-universitario/
https://www.fundacioecologiaemocional.org/es/la-bondad-en-accion-en-el-ambito-universitario/
https://www.fundacioecologiaemocional.org/es/la-bondad-en-accion-en-el-ambito-universitario/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diversos actes de bondat captats per les càmeres 05. 

 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/12/17/divers

os-actos-de-bondad-captados-por-camaras-05/ 

 

 

El nen no pot caminar. Però quan el pare baixa la rampa a tota 

velocitat, el seu dia s'il·lumina. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnbvlpwY-H4&list=PLx-

Lcuy8-YZMhceAqXMYpk4zbHGnNUmTX&index=11 

 

 

El callat nen autista va al museu… 

 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2023/01/07/el-callado-

chico-autista-va-al-museo/ 

 

 

Un carrer per a una bona persona. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-12-30/una-

calle-para-una-persona-buena.html 

 

  
4

5 

ACTES DE BONDAT 

Retornar-li la mobilitat a un ésser viu és un dels actes més màgics que 

existeixen, valorem una mica més aquests petits actes. 

 

https://www.instagram.com/p/Cd4NgyyDfkz/ 

 

 

https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/12/17/diversos-actos-de-bondad-captados-por-camaras-05/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2022/12/17/diversos-actos-de-bondad-captados-por-camaras-05/
https://www.youtube.com/watch?v=pnbvlpwY-H4&list=PLx-Lcuy8-YZMhceAqXMYpk4zbHGnNUmTX&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=pnbvlpwY-H4&list=PLx-Lcuy8-YZMhceAqXMYpk4zbHGnNUmTX&index=11
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2023/01/07/el-callado-chico-autista-va-al-museo/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/2023/01/07/el-callado-chico-autista-va-al-museo/
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-12-30/una-calle-para-una-persona-buena.html
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-12-30/una-calle-para-una-persona-buena.html
https://www.instagram.com/p/Cd4NgyyDfkz/


- L'amor per les criatures vivents és 

l'atribut més noble de l'home. Charles 

Darwin 

- La recompensa d'una bona acció és 

haver-la fet. Lucio Anneo Sèneca 

 

 

 

  

 

JOAQUIM VALLMAJÓ SALA  
 

El següent escrit parla d’un empordanès capellà que també va 

sacrificar la seva vida pels més necessitats molt lluny de casa 

seva. 
 

Joaquim Vallmajó Sala va néixer a Navata (Girona) el 21 de març de 1941 i va morir assassinat a Ruanda, 

en una data desconeguda posterior al 26 d’abril de 1994. Vallmajó fou un capellà que es destacà pel seu 

treball a favor dels refugiats i desplaçats provocats pels combats entre hutus i tutsis de Ruanda. 
 

Després d’haver estudiat filosofia i teologia al seminari de Girona, el 1961 entrà al noviciat dels Missioners 

d’Àfrica (Pares Blancs) a Gap (Alps francesos). Després continuà els seus estudis de teologia al seminari 

que la congregació té a Haverlée (Bèlgica). El 1965 fou ordenat de prevere a Girona i enviat com a missioner 

a Ruanda, on romangué fins al 1969. Entre el 1969 i el 1972 cooperà en tasques d’animació missionera a 

Catalunya. El 1972 tornà a Ruanda i, des de 1991, a la diòcesi de Byumba d’aquell país, on treballà 

intensament a favor dels refugiats i els desplaçats provocats per les hostilitats entre hutus i tutsis, fins a la 

seva mort...  (Segueix a l’enllaç) 
 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/09/04/04-10-joaquim-vallmajo-sala/ 

 

 

 

BENEFACTORS DELS ANIMALS 
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PERSONES SOLIDÀRIES 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/09/04/04-10-joaquim-vallmajo-sala/


 

 

 
 

Una comunidad masái recupera el territorio del que fue 

expulsada. (13-1-2023) 
 

https://lacarabuenadelmundo.com/una-comunidad-masai-

recupera-el-territorio-del-que-fue-expulsada/ 

 

Zambia: Amnistía Internacional acoge con satisfacción la abolición de la pena de muerte. (29-12-2022) 
 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/zambia-amnistia-internacional-acoge-

con-satisfaccion-la-abolicion-de-la-pena-de-muerte/ 

 

Familiares de una niña con secuelas por un cáncer impulsan mercadillos solidarios para contribuir a la 

investigación. (14-1-2023) 
 

https://www.lasexta.com/noticias/solidaridad/familiares-nina-secuelas-cancer-impulsan-mercadillos-

solidarios-contribuir-investigacion_2023011463c2d98c8a598d0001f14f19.html 

 

Una mujer contra el matrimonio infantil en Turquía y otras historias inspiradoras para afrontar 2023. 

(3-1-2023) 
 

https://elpais.com/planeta-futuro/2023-01-03/una-mujer-contra-el-matrimonio-infantil-en-turquia-y-otras-

historias-inspiradoras-para-afrontar-2023.html 

 

Las buenas noticias que han marcado 2022: de avances médicos a ejemplos de solidaridad. (30-12-2022) 
 

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/buenas-noticias-que-han-marcado-2022-avances-medicos-

ejemplos-solidaridad_2022123063af38dba040f6000178d260.html 

 
 

 

 

  
6 

 

ELS FETS DE LA PELL  
 

Maria Coll – Revista Valors   https://valors.org/ 
 

El 23 de febrer de 1905, un dia qualsevol a la 

colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló, va tenir 

lloc un esdeveniment de solidaritat excepcional, 

arran de la caiguda a un dipòsit de tint bullint d’un 

nen d’onze anys. Sense diversos donants 

d’epidermis, la seva vida corria perill. 
 

L’any 1890, l’industrial tèxtil Eusebi Güell, un dels 

més prolífers de Barcelona, va decidir traslladar la 

fàbrica de teixits de cotó El Vapor Vell del barri de 

Sants a la finca agrícola que el seu pare, l’indià Joan 

Güell, havia adquirit trenta anys abans al terme 

municipal de Santa Coloma de Cervelló, a la finca 

anomenada Can Soler de la Torre. 
 

 

 

Com totes les colònies industrials d’aquella època, 

la Güell es va plantejar com si fos un nucli urbà amb 

personalitat pròpia. L’amo de la fàbrica exercia el 

control, el director de la fàbrica era la primera 

autoritat, tenia les funcions de batlle i jutge de pau, 

i el capellà tenia les competències educatives, 

morals i religioses...  (Segueix a l’enllaç) 
 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/06/25/els-

fets-de-la-pell/ 

 

 

BONES NOTÍCIES 

ALTRES SOLIDARITATS 

https://lacarabuenadelmundo.com/una-comunidad-masai-recupera-el-territorio-del-que-fue-expulsada/
https://lacarabuenadelmundo.com/una-comunidad-masai-recupera-el-territorio-del-que-fue-expulsada/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/zambia-amnistia-internacional-acoge-con-satisfaccion-la-abolicion-de-la-pena-de-muerte/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/zambia-amnistia-internacional-acoge-con-satisfaccion-la-abolicion-de-la-pena-de-muerte/
https://www.lasexta.com/noticias/solidaridad/familiares-nina-secuelas-cancer-impulsan-mercadillos-solidarios-contribuir-investigacion_2023011463c2d98c8a598d0001f14f19.html
https://www.lasexta.com/noticias/solidaridad/familiares-nina-secuelas-cancer-impulsan-mercadillos-solidarios-contribuir-investigacion_2023011463c2d98c8a598d0001f14f19.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2023-01-03/una-mujer-contra-el-matrimonio-infantil-en-turquia-y-otras-historias-inspiradoras-para-afrontar-2023.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2023-01-03/una-mujer-contra-el-matrimonio-infantil-en-turquia-y-otras-historias-inspiradoras-para-afrontar-2023.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/buenas-noticias-que-han-marcado-2022-avances-medicos-ejemplos-solidaridad_2022123063af38dba040f6000178d260.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/buenas-noticias-que-han-marcado-2022-avances-medicos-ejemplos-solidaridad_2022123063af38dba040f6000178d260.html
https://valors.org/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/06/25/els-fets-de-la-pell/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/06/25/els-fets-de-la-pell/


  

 

CANÇONS  
 

 

VÍDEOS 
 

 

CIELO O INFIERNO 
 

 

Este cuento nos invita a darnos cuenta de que 

está en nuestras manos la elección de una vida 

mejor. 
 

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

BI&t=30s 
 

 

PATIO INTERIOR 
 

Después de largas desazones, enfrentamientos, 

tensiones y malos ratos, reflexioné y comprendí 

que debía cambiar: comencé a ordenar mi PATIO 

INTERIOR. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kAAo3Uu98

Zc&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79DRrp-

T&index=9 

 

 

PEL·LÍCULES 
 

ESCENA DE “LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS” 
 

Situada al 1936, Don Gregorio ensenyarà a Moncho amb dedicació i paciència 

tota la seva saviesa en relació als coneixements, la literatura, la natura, i fins i tot 

les dones. Però el rerefons de l'amenaça política subsistirà sempre, especialment 

quan Don Gregorio és atacat per ser considerat un enemic del règim feixista.  

Així s'anirà obrint entre aquests dos amics una bretxa... (Segueix a l’enllaç)   
 

https://www.youtube.com/watch?v=p2ol3Zoduk8&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQ

Ci56NWoiut4ftIP&index=15&t=87s 

 

Vull viure sol, 

vull viure sol,  

perquè no hi ha  

qui em tregui el dol. 
 

Videoclip L’ANEGUET DIFERENT 

 
 

 

RECURSOS AMB VALORS 
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UNA BÚSTIA ON ABANDONAR 

NADONS?  

 

 

DILEMES ÈTICS – Soraya Hernández – Revista Valors – 

https://valors.org 
 

 

Una ONG belga, amb el permís de les autoritats, ha 

instaurat als carrers de Brussel·les bústies on les mares 

poden abandonar nadons acabats de néixer. Una iniciativa 

molt polèmica… (Segueix a l’enllaç) 
 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/10/01/una-

bustia-on-abandonar-nadons/ 

 

 

DILEMES ÈTICS 

ESCOLTA-HO EN EL VENT 
 

Per quants carrers l'home haurà de passar 

abans que se'l vulgui escoltar? 

Digue'm quants mars li caldrà travessar 

abans de poder descansar?... 
 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/07/30/5

0-03-098-escolta-ho-en-el-vent/ 

Sóc un ocell 

trist i ferit, 

que, enmig del bosc, 

rep a la nit... 
 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2016/08/18/

16-01-videoclip-laneguet-diferent-vull-viure-sol/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=shbMvWvzLBI&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=shbMvWvzLBI&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=kAAo3Uu98Zc&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79DRrp-T&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=kAAo3Uu98Zc&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79DRrp-T&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=kAAo3Uu98Zc&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79DRrp-T&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=p2ol3Zoduk8&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index=15&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=p2ol3Zoduk8&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index=15&t=87s
https://valors.org/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/10/01/una-bustia-on-abandonar-nadons/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/10/01/una-bustia-on-abandonar-nadons/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/07/30/50-03-098-escolta-ho-en-el-vent/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/07/30/50-03-098-escolta-ho-en-el-vent/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2016/08/18/16-01-videoclip-laneguet-diferent-vull-viure-sol/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2016/08/18/16-01-videoclip-laneguet-diferent-vull-viure-sol/


Encara hi ha esperança, quan ens enfrontem sense prejudicis a un problema sense solucionar. No obstant 

això, no hi ha esperança si actuem com si el problema no existís. C.S. Lewis 
 

Sigui com sigui el problema, siguis part de la solució. No et quedis sol plantejant preguntes i assenyalant 

obstacles. Tina Fey 
 

Mireu, a la vida no hi ha solucions, sinó forces en marxa. Cal crear-les, i les solucions venen. Antoine de 

Saint-Exupery 
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MISSATGES AMB VALORS 

MANS UNIDES 

 

LA FAM, UN PROBLEMA AMB SOLUCIÓ 
 

Quines accions podem realitzar per acabar amb la fam al món? 

Hi ha dues vies bàsiques per lluitar contra la fam al nostre planeta. La primera és aquella que s'enfoca cap a 

augmentar la capacitat productiva de les famílies i per tant cap a augmentar els ingressos mensuals. La segona, 

en canvi, aposta per subministrar directament a les persones més necessitades els aliments bàsics per a la seva 

supervivència. Mans Unides treballa precisament i des de fa un bon grapat d'anys en la posada en pràctica 

d'aquestes dues línies d'ajuda. 

En l'àmbit internacional i ja fora de l'abast de les ONG, també són diverses les accions que plantegen els experts 

en cooperació i desenvolupament per tal de resoldre l'actual situació de mortalitat per culpa de la fam. Les més 

importants són la construcció d'un govern mundial que, allunyant dels interessos de només el 20% del planeta 

(el que formen els països rics), busqui un món més cohesionat i desenvolupat en el seu conjunt, i la creació 

d'un organisme que controli l'especulació amb les matèries primeres i reguli les fluctuacions de preus que tan 

negativament acaben afectant les economies familiars dels petits camperols. 

Aquesta regulació és precisament la que demanen des de fa un bon grapat de temps els camperols. 

També seria una possible via de solució la creació d'una agrupació de països pobres, a l'estil dels sindicats, a 

través de la qual puguin reclamar els seus drets i crear veritables mercats regionals per fomentar de manera 

exponencial les relacions econòmiques entre ells. 

Per últim, destacar també la necessitat d'introduir una millor redistribució de la terra (no tan concentrada en 

mans de grans propietaris) i implantar, als països del Sud, el dret a la seva sobirania alimentària o, cosa 

equivalent, el dret a decidir què és el que volen conrear per tal d'abastir el seu mercat interior. 

Accions per erradicar la fam n'hi ha, com acabem de veure. El que falta és una veritable voluntat dels nostres 

dirigents per portar-les a terme. Mentre arriba el canvi, tots podem contribuir a canviar el món realitzant accions 

a petita escala. Comprar a través del comerç just, evitar comprar productes a empreses que sabem que exploten 

als infants i paguen sous miserables o col·laborar en projectes pel desenvolupament són un bon exemple 

d'accions fàcils de realitzar i que estan a l'abast de tots nosaltres. 
 

Víctor de Paz Mena – Mans Unides 

 

Foto Mans Unides 



 

 

 

 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTS DE LA BONDAT 
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EDITORS 

 

La mirada i la mà d'una persona no serveixen tan sols per a veure o palpar, sinó que 

simbolitzen i manifesten la tendresa amagada al cor. López Azpitarte 
 

Tendresa. Amor fos. Acollidora, protectora i jovial. 

És un batec afectiu, el tipus d'amor punxant i dolç que inspiren els nadons quan ens 

somriuen, dibuixant un clotet... Ah la tendresa! 

Aporta una sensació de calidesa, com ones suaus que van envaint el nostre cos i que 

surten del cor. La duresa és vençuda pel petit i l'aspror és dissolta per la dolçor. Quan 

la tendresa avança, la violència decreix. 
 

Tots necessitem sentir-nos algú per a algú. Leticia Soberón 
 

La tendresa construeix ponts suaus i a la vegada poderosos i ens permet mostrar la nostra humanitat, inclús a 

persones que no coneixem, respectant a l'altre en la seva diferència, sense imposar la nostra visió. Ens fa plenament 

humans perquè ens permet crear llaços de solidaritat amb els altres: compartim finitud i destí. 

És un antídot contra la violència i l'agressivitat. Ens impulsa a cuidar de manera amable i càlida als éssers vius. Les 

persones sensibles i tendres són un cel a la terra. La seva existència salva a la humanitat sencera. 
 

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

 

L’INGREDIENT D’AQUEST MES ÉS 

3. TENDRESA 
 

http://www.fundacioecologiaemocional.org/
https://www.fundacioecologiaemocional.org/institut-bondat-en-accio/
https://lasolidaritatunbonremei.com/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/

