
NEWSLETTER N. 9 – 24 DE FEBRER 2023 

 

  

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 BELLESA  

 

La bellesa no és externa, es troba en els ulls de 

qui la mira, deia Francis Bacon; i és que la 

bellesa és un sentiment pur, que sorgeix com a 

resultat de percebre alguna cosa considerada, 

segons les nostres creences, com agradable. 

 

Hi ha persones que poden percebre bellesa en 

una peça musical, o en veure els colors d'una 

posta de sol; d'altres, en el somriure d'un 

desconegut o observant un acte altruista. La 

bellesa és quelcom subjectiu; depèn del mode 

en el qual observem la realitat que ens envolta. 

I és que quanta més bellesa som capaços de 

percebre en l'exterior; més salut, benestar i pau 

hi ha en el nostre interior. 
 

És per això, que igual que succeeix amb la 

bondat, la percepció de la bellesa es pot educar 

i entrenar. Entrenar la nostra ment per tal que 

aquesta recuperi una innocència oblidada. 

Rescatar aquesta capacitat que es troba en 

nosaltres de forma natural i que va 

acompanyar-nos especialment durant la 

infantesa.  

 

Una innocència que ens permetia sorprendre'ns 

per la magnificència d'aquelles coses més 

senzilles: com la bellesa d'una fulla a 

contrallum.  
 

Viure des d'una ment innocent ens permet 

relacionar-nos amb l'entorn des d'un cor obert, 

símbol de sensibilitat i intel·ligència emocional.  

 

Vivint des del cor obert, ens permetem viure 

presents i absents de por, donant-nos així 

l'oportunitat de contemplar la vida des d'una 

perspectiva lleugera i agraïda. I és vivint des 

d'aquesta perspectiva, que recuperem la 

capacitat de percebre la bellesa arreu.  

 

Una bellesa que és també inspiració. I que, 

inevitablement, ens provoca amb la seva 

presència. Una provocació que ens convida a 

ser també creadors i no només receptors d'ella. 

I és que igual que la bondat, la bellesa conté, en 

si mateixa, energia de vida infinita disposada a 

sanar la nostra ment i el nostre cor. 
 

Amanda Lozano – Institut de la Bondat en Acció 

 

EDITORIAL 



 

  

 

Tot això m’ha recordat la Mare Teresa de Calcuta, 

que va passar anys de la seva vida tornant a la 

gent pobre de Calcuta tot el que la societat els 

havia robat. Fins i tot si els havien robat la dignitat 

humana, la Mare Teresa els hi tornava amb el poc 

que ella tenia: una mica de menjar, un vestit, un 

llit, però, sobretot, temps, afecte, i molta, molta 

tendresa. S’atrevia a acaronar aquells que havien 

estat abandonats al carrer, perquè, tornant a 

sentir l’amor, retrobessin el que les seves 

famílies, els seus amics i tantes persones els 

havien negat. Quan no et volen estimar et roben 

el més preuat i et deixen totalment desemparat. 

Ella els ajudava a tornar a sentir-se persones 

valorades i estimades per algú. La Mare Teresa 

no preguntava, sabia molt bé que tota persona pel 

fet d’existir és digna de ser estimada. I es va 

llençar a l’aventura de tornar la tendresa i l’estima 

robada als més pobres i desemparats. No volia 

que morissin sense saber que Déu és amor i que 

aquest amor passa per les mans i els gestos dels 

éssers humans. 
 

Haurem d’actualitzar el setè manament i sobretot 

aprendre a tornar als nostres germans allò que els 

han robat. No fa falta que jo hagi estat el lladre, 

quan t’adones que et sobren tantes coses no et 

pots permetre el luxe de jutjar els altres. 
 

Només pots prendre’t 

la vida seriosament, 

no perdre el temps 

ens queixes inútils i, 

generosament, donar 

als altres allò que en 

justícia es mereixen. 
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TORNAR EL QUE S’HA ROBAT  

Jordi Cussó   https://ambitmariacorral.org/ 

 

Fa unes setmanes vam tenir un petit ensurt. Un 

matí en obrir els nostres locals ens vam adonar 

que durant la nit havíem tingut visites 

inesperades. Algunes portes havien estat 

forçades i els despatxos remenats. Sembla que 

tenien pressa  i buscaven diners, encara que no 

van tenir bona vista. Es van emportar alguna cosa 

de valor, diners en metàl·lic i poca cosa més. Això 

sí, ens han donat feina per tota una setmana si 

volem posar cada cosa al seu lloc. Després de la 

feina que ens han ocasionat, esperem que 

realment necessitessin aquests diners. 
 

Una vegada superat el disgust m’he aturat a 

reflexionar. Quantes coses de valor ens han robat 

en aquesta vida? Certament les coses materials 

tenen la seva importància, però no són, ni molt 

menys, les més importants. Hi ha coses que ens 

dolen molt més i que mai no podrem recuperar. 

A quanta gent li han robat la infància? A quanta 

gent li han robat poder viure en pau? A quantes 

persones els han segrestat un temps de la seva 

vida i mai més l’han pogut recuperar? I els que es 

van quedar sense estudiar, formar-se o treballar? 

Quantes coses es diuen frívolament i roben el bon 

nom de les persones i de les institucions? A 

quanta gent li han robat l’entusiasme, l’alegria i les 

ganes de viure? O simplement, quantes vegades 

en aquest món ens han robat la tendresa? 
 

I el més greu és que no saps a qui denunciar-ho. 

Et queda la sensació que s’ha perdut alguna cosa 

important de la teva vida per la qual no hi ha 

recanvi. El més greu és que la pèrdua d’aquests 

béns ens deixa una petjada que arrosseguem 

durant molts anys i algunes vegades tota la vida. 

¡Quantes persones coneixem que pateixen i fan 

patir els altres perquè els han negat allò que 

tenien dret a rebre! ¡Hi ha tantes maneres de 

robar! Pots agafar el que no és teu o, simplement, 

no donar el que correspon a un altre. 

REFLEXIONS 

https://ambitmariacorral.org/
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PROJECTE “CUENTOS LOCUTADOS”:  

EL PODER DE LA PARAULA I LA MÚSICA 
 

Us presentem l’entrevista que l’Eva Albiol ha 

realitzat a la Núria Félix, violinista i professora de 

violí al Conservatorio de Guadalajara que explica la 

seva experiència a partir de la lectura del llibre 

Aplícate el cuento de Jaume Soler i Maria Mercè 

Conangla, editat per Editorial Amat, i tot el que ha 

representat per a ella. 

A partir de la seva vivència va decidir gravar els 

contes amb música i cada nit els enviava als seus 

amics i amigues. 

Un projecte de gratitud en agraïment als escriptors 

per haver escrit una cosa tan bonica, i que la Núria 

ha volgut compartir de manera generosa amb 

l’Institut de la Bondat en Acció de Fundació Ecologia 

Emocional. 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audio

s-podcast/nits-radio/nits-radio-

01022023_2023020163da9658bf44120001a91c45

.html 
 

Entrevista a Núria Félix del minut 33:35 al 44:31. 

 

BONES PRÀCTIQUES 

 

Manifest Campanya 2023 Mans Unides 

https://lasolidaritatunbonremei.files.wordpress.com/2022/02/manifes

t_2023-1.pdf 

 

         Vídeo Campanya 2023 Mans Unides 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rbAEX4uadyw 

 
 

 

 

 

https://www.mansunides.org/ 

 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/nits-radio/nits-radio-01022023_2023020163da9658bf44120001a91c45.html
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/nits-radio/nits-radio-01022023_2023020163da9658bf44120001a91c45.html
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/nits-radio/nits-radio-01022023_2023020163da9658bf44120001a91c45.html
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/nits-radio/nits-radio-01022023_2023020163da9658bf44120001a91c45.html
https://lasolidaritatunbonremei.files.wordpress.com/2022/02/manifest_2023-1.pdf
https://lasolidaritatunbonremei.files.wordpress.com/2022/02/manifest_2023-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rbAEX4uadyw
https://www.mansunides.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per a això està el proïsme, també entre els animals. 

https://www.instagram.com/p/Cdjr_aijdeI/   
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ACTES DE BONDAT 

Ells ho fan i nosaltres també. (Relacionat amb l’anterior) 

https://www.instagram.com/p/CZIq0o_BwJG/  

 

Els nervis s'apoderen de la noia que grava això. Segons 

després, respira alleujada. 

https://www.youtube.com/watch?v=A_FBIA8rLu8 

 

 

 

 

 

Un home mira l’àlbum de retalls de la seva fillastra… 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2023/02/18/un-hombre-mira-el-

album-de-recortes-de-su-hijastra/ 

 

 

Diversos actes de Bondat captats per les càmeres 06. 
 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2023/02/11/diversos-actes-

de-bondat-captats-per-cameres-06/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/Cdjr_aijdeI/
https://www.instagram.com/p/CZIq0o_BwJG/
https://www.youtube.com/watch?v=A_FBIA8rLu8
https://lasolidaritatunbonremei.com/2023/02/18/un-hombre-mira-el-album-de-recortes-de-su-hijastra/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2023/02/18/un-hombre-mira-el-album-de-recortes-de-su-hijastra/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2023/02/11/diversos-actes-de-bondat-captats-per-cameres-06/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2023/02/11/diversos-actes-de-bondat-captats-per-cameres-06/


- Mentre el cercle de la seva compassió no abasti 

a tots els éssers vius, l'home no trobarà la pau 

per si mateix. Albert Schweitzer  

- Pregunta't a tu mateix cada dia: Avui he fet una 

cosa bona? Fes un hàbit de bondat i canviaràs el 

teu món. Annie Lennox 

 

 

 

  

EL “SCHINDLER” ANGLÈS 
 

El banquer Nicholas Winton va salvar la vida de 669 infants. Contractava 

trens per conduir-los lluny del nazisme. 

 
 

Encara hi ha pendent una Història de la Pau durant la Segona Guerra Mundial, però coneixem noms de 

persones que van fer autèntiques heroïcitats en ple context bèl·lic, salvant aquells que eren més perseguits 

i podien acabar ben segur als forns crematoris del nazisme. Entre aquests testimonis n’hi ha un que avui 

destacarem: Nicholas Winton, mort fa un temps a l’edat de 106 anys. Winton era un corredor de borsa i 

banquer anglès de profundes conviccions humanitàries, que a l’edat de 29 anys dissenyà una estratègia per 

salvar d’una mort segura a fins a prop de 700 infants txecoslovacs, la majoria jueus. Contractava trens que 

traslladaven els nens i nenes cap a Anglaterra tot creuant Alemanya, entregats pels seus pares per tal de 

deixar-los sans i estalvis...  (Segueix a l’enllaç) 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/10/01/el-schindler-angles/ 

 

BENEFACTORS DELS ANIMALS 
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PERSONES SOLIDÀRIES 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/10/01/el-schindler-angles/


 

 

 
 

Solidaridad hecha ley. 
 

https://elpais.com/opinion/2023-02-13/solidaridad-hecha-

ley.html 

 

España roza el récord precovid de trasplantes con 5.383, 

un 13 % más. 
 

https://www.heraldo.es/noticias/salud/2023/01/19/espana-roza-record-precovid-trasplantes-1625397.html 

 

Aumentan un 30% los testamentos solidarios: "Es una opción interesante para aquellos que quieran 

colaborar con causas sociales". 
 

https://www.20minutos.es/noticia/5096063/0/aumentan-un-30-los-testamentos-solidarios-es-una-opcion-

interesante-para-quien-quiera-colaborar-con-causas-sociales/ 

 

Proyecto 'Apadrina un abuelo' en Teruel: "Es una alegría inmensa poder hablar un rato con los jóvenes". 
 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2023/01/09/proyecto-apadrina-un-abuelo-en-teruel-es-una-

alegria-inmensa-poder-hablar-un-rato-con-los-jovenes-1623288.html 

 

"No fue nadie a su fiesta": la masiva celebración sorpresa a un niño de 10 años que festejó su 

cumpleaños solo y que ha emocionado a todo Twitter. 
 

https://cadenaser.com/nacional/2023/02/02/no-fue-nadie-a-su-fiesta-la-masiva-celebracion-sorpresa-a-un-

nino-de-10-anos-que-festejo-su-cumpleanos-solo-y-que-ha-emocionado-a-todo-twitter-cadena-ser/ 
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PERDONAR LA DONA QUE VA MATAR EL 

SEU GERMÀ 
 

Brandt Jean es va quedar sense germà per una 

confusió tràgica. El 6 de setembre de 2018, Botham 

Jean estava assegut tranquil·lament al sofà de casa, 

mirant la tele i menjant-se un gelat, quan una agent 

de policia fora de servei va entrar i li va disparar 

dos trets. 
 

Segons va explicar la policia Amber Guyger, tot 

plegat va ser un error fatal. Ella tornava esgotada 

de la feina quan es va confondre de pis i va anar a 

parar a la planta de sobre d’on vivia. En sortir de 

l’ascensor, va veure un desconegut on creia que 

era casa seva. Encara amb l’uniforme de policia, li 

va disparar amb la seva arma reglamentària perquè 

va témer per la seva vida. Els serveis d’emergència 

van portar Botham a l’hospital, on els metges no 

van poder salvar-li la vida. 
 

 

 

 

A principis d’octubre va acabar, a Dallas, el judici 

contra Guyger, que després dels fets va ser 

acomiadada de la policia. Era un judici que es va 

celebrar amb les emocions a flor de pell. Que joves 

afroamericans desarmats morin per trets d’agents 

de policia blancs s’ha convertit en una notícia 

tristament freqüent als Estats Units i el nom de 

Botham Jean incrementava encara més una llista 

massa llarga...  (Segueix a l’enllaç) 
 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/04/22/per

donar-la-dona-que-va-matar-el-seu-germa/ 
 

 

BONES NOTÍCIES 

ALTRES SOLIDARITATS 

https://elpais.com/opinion/2023-02-13/solidaridad-hecha-ley.html
https://elpais.com/opinion/2023-02-13/solidaridad-hecha-ley.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2023/01/19/espana-roza-record-precovid-trasplantes-1625397.html
https://www.20minutos.es/noticia/5096063/0/aumentan-un-30-los-testamentos-solidarios-es-una-opcion-interesante-para-quien-quiera-colaborar-con-causas-sociales/
https://www.20minutos.es/noticia/5096063/0/aumentan-un-30-los-testamentos-solidarios-es-una-opcion-interesante-para-quien-quiera-colaborar-con-causas-sociales/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2023/01/09/proyecto-apadrina-un-abuelo-en-teruel-es-una-alegria-inmensa-poder-hablar-un-rato-con-los-jovenes-1623288.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2023/01/09/proyecto-apadrina-un-abuelo-en-teruel-es-una-alegria-inmensa-poder-hablar-un-rato-con-los-jovenes-1623288.html
https://cadenaser.com/nacional/2023/02/02/no-fue-nadie-a-su-fiesta-la-masiva-celebracion-sorpresa-a-un-nino-de-10-anos-que-festejo-su-cumpleanos-solo-y-que-ha-emocionado-a-todo-twitter-cadena-ser/
https://cadenaser.com/nacional/2023/02/02/no-fue-nadie-a-su-fiesta-la-masiva-celebracion-sorpresa-a-un-nino-de-10-anos-que-festejo-su-cumpleanos-solo-y-que-ha-emocionado-a-todo-twitter-cadena-ser/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/04/22/perdonar-la-dona-que-va-matar-el-seu-germa/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/04/22/perdonar-la-dona-que-va-matar-el-seu-germa/


  

 

CANÇONS  
 

 

VÍDEOS 
 

 

SU MAYOR FORTALEZA 
 

Este cuento nos invita a sacar el mejor provecho 

inclusive de las que pudieran parecer nuestras 

debilidades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0o5zfD37htg 
 
 

QUÉ PODEMOS SER 
 

Cuando pequeño, siempre me preguntaban: 

¿Qué  vas a hacer cuando seas grande? Y yo 

respondía con una palabra: ¿Qué significaba un 

oficio o una profesión? 

Hoy, ya adulto, he sido lo que la vida y las oportu-

nidades aprovechadas, me han  permitido ser… 
 

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

hqRc8&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79D

Rrp-T&index=15 

 
 

PEL·LÍCULES 
 

ESCENA DE “DOCE HOMBRES SIN PIEDAD” (FINAL) 
 

 

Els dotze membres d'un jurat han de jutjar a un adolescent acusat d'haver 

matat el seu pare. Tots menys un estan convençuts de la culpabilitat de 

l'acusat. El que dissenteix intenta amb els seus raonaments introduir en el 

debat un dubte raonable que faci recapacitar els seus companys perquè 

canviïn el sentit del seu vot. (Sinopsis de FILMAFFINITY)   

 

https://www.youtube.com/watch?v=EHnVwN5Gh_8&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&inde

x=36&t=216s 

 

Durant nou mesos tot ho hem compartit 

i ha estat una experiència gran. 

Però ara has d’emprendre tu sola el camí, 

la vida t’està esperant... 
 

Videoclip PETIT TRESOR 

 
 

 

RECURSOS AMB VALORS 
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NOSALTRES PARIM, NOSALTRES 

DECIDIM?  

 

 

DILEMES ÈTICS – Soraya Hernández – Revista Valors – 
https://valors.org/ 
 
 

Els parts domiciliaris són una pràctica considerada segura 

per a algunes associacions mèdiques encara que poden 

acabar en tragèdia: la mort del nadó de Vigo n’és un 

exemple…  
 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/10/22/nosaltres-

parim-nosaltres-decidim/ 

 
 

 

DILEMES ÈTICS 

FENT CAMÍ 
 

Fent camí per la vida 

em tocarà menjar la pols, 

ficar-me dins del fang 

com ho han fet molts, 

 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/01/01/

petit-tresor/ 

 

compartir el poc aliment, 

que porto al meu sarró, 

tant si m'omple de joia 

com si em buida la tristor... 

https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/07/09

/50-03-095-fent-cami/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0o5zfD37htg
https://www.youtube.com/watch?v=bkkfK-hqRc8&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79DRrp-T&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bkkfK-hqRc8&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79DRrp-T&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bkkfK-hqRc8&list=PLCiK7zXZkfUXBd2XrhqUciGSP79DRrp-T&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=EHnVwN5Gh_8&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index=36&t=216s
https://www.youtube.com/watch?v=EHnVwN5Gh_8&list=PLCiK7zXZkfUV6vi7XQCi56NWoiut4ftIP&index=36&t=216s
https://valors.org/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/10/22/nosaltres-parim-nosaltres-decidim/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/10/22/nosaltres-parim-nosaltres-decidim/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/01/01/petit-tresor/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/01/01/petit-tresor/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/07/09/50-03-095-fent-cami/
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/07/09/50-03-095-fent-cami/
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MISSATGES AMB VALORS 

MANS UNIDES 

 

En la teva relació amb qualsevol persona, perds molt si no et prens el temps necessari per a 

comprendre-la. Rob Goldston 
 

L'ull veu només allò que la ment està preparada per a comprendre. Henri Louis Bergson 
 

L'home està disposat sempre a negar tot allò que no comprèn. Blaise Pascal 
 

Comprendre és el principi d'aprovar. Baruch Spinoza 

 

RELAT DE RECONCILIACIÓ 

 
 

Hi ha experiències de vida que són úniques, que 

només conèixer el principi ja són colpidores i 

sorprenents, i en arribar al final esdevenen tan 

increïbles que semblen impossible.  
 

Aquesta és la història de la Teresa, una dona de 22 

anys que fa un temps, a Colòmbia, va patir 

l’experiència més trista de la seva vida: perdre el seu 

únic fill de tres anys, per una acció criminal. Una nit, 

en un fosc carrer, un desconegut que presumptament 

la pretenia, va disparar dos trets al seu fill i el va matar 

a l’instant. 
  

L’assassí fou capturat i portat a judici, i fou 

condemnat a divuit anys de presó. Teresa se sumí en 

una profunda depressió, i descobrí que allò que la 

turmentava era no saber qui era aquella bèstia capaç 

de provocar-li una tan profunda desfeta personal. Fou 

així com tramà un pla: volia anar d’incògnit a la presó 

per fer-se passar per voluntària, i conèixer en persona 

l’assassí. Durant mesos s’anà endinsant en la vida de 

la presó, impulsant tallers ocupacionals i buscant la 

proximitat amb els presos.  
 

Passat un temps, se sentí preparada per a participar 

en sessions de grup, en les quals va escoltar i 

compartir la vida dels condemnats, i allò que els havia 

portat fins allà. Fou aleshores quan, inevitablement, 

coincidí amb l’assassí.  

Foto Mans Unides 

Durant les sessions de grup, la Teresa escoltà per 

primera vegada el seu nom, Antonio, i conegué 

impressionada que aquell pres ja havia estat 

sentenciat de ben petit, perquè havia estat un nen 

violat pel seu mateix pare, abandonat després per la 

seva mare als avis ja grans i, finalment, s’havia perdut 

pels carrers de la ciutat, passant anys de por i 

penúries, patint tota mena de maltractaments, abusos, 

fam i fred. 
  

La Teresa va quedar tan commocionada i commoguda 

per la tragèdia vital de l’Antonio, que el volgué seguir 

visitant, però sense descobrir-se.  
 

Les circumstàncies portaren a l’Antonio a iniciar un 

procés de recuperació personal a fons, i la Teresa 

dugué a terme un decidit procés de dol per assumir la 

pèrdua del seu fill. S’anaren coneixent, però cap dels 

dos percebia encara que el dolor de l’un eixugava les 

llàgrimes de l’altre. Amb el temps, l’Antonio tenia una 

altra mirada, i la Teresa tenia un altre alè. La proximitat 

i l’ajut mutu, tan terapèutic per als dos, els va acabar 

enamorant. Amb els anys, l’Antonio complí la 

condemna que li pertocava i portà a terme la seva 

pròpia rehabilitació fins a sortir de la presó; la Teresa 

entomà un admirable procés de reconciliació personal 

que els portà, a tots dos, a una opció vital inesperada.  
 

Avui, l’Antonio i la Teresa estan casats i tenen tres fills. 

Són la prova que la mort i la destrucció pot fer brollar 

vida i esperança.  
 

Xavier Garí - Revista Valors   https://valors.org/ 

 

https://valors.org/


 

 

 

 

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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EDITORS 

L’INGREDIENT D’AQUEST MES ÉS 

4. COMPASSIÓ 
 

El llarg camí cap a la humanització de la humanitat està enllumenat per tres 
lluminàries: el desig de comprendre  el món – la ciència -, el d’embellir-lo – 
l’art –, i d’ajudar als essers vius a viure – empatia. Tres paraules  s’han de 
retenir: conèixer, crear i compadir. HUBERT REEVES  
 

                                             Respira: és la vida. I la vida et diu “vius!, viu!”. Sigues bo (bene-volente) amb les 

altres persones. Intersom: res existeix independentment, ni els àtoms ni les persones ni les cultures...  Intersom, 

i el que li passa a un altre no només ens concerneix, sinó que ens constitueix.  Intersom, el patiment de l’altra 

persona ens afecta com també ens afecta la seva alegria.  Intersom, el que fem i el que deixem per fer te 

conseqüències en els demés i en la  mateixa trama de la vida. Quan ho comprenem, brolla de nosaltres la 

compassió universal que ens porta a actuar de manera altruista. El nostre benestar està relacionat amb el dels 

demés, de la mateixa manera que també ho està el nostre patiment i el seu. 
  

La compassió és la capacitat d’imaginació afectiva, l’art de la telepatia emocional. MILAN KUNDERA  
 

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

 

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

