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“M’AJUDES?”
¿No t’ha passat mai que, mentre contemples la bellesa d’aquest planeta, que és el teu, t’adones que hi ha
coses que la fan malbé? I ben segur que et sap greu i et venen ganes de fer alguna cosa perquè això no
passi.
Soc el planeta Terra, la casa on tots els humans hi habiteu, i et dic a tu: M’ajudes? Perquè comprenguis la
meva petició t’invito a fer una passejada per totes les meves contrades:
Mira els camps llaurats, sembrats i conreats. No deixis d’admirar com neixen i creixen les plantes, que
donen fruits de tota mena per servir d’aliment per a tu i per a tots els humans d’arreu el món.
Para atenció als boscos, a la fauna i flora: la seva gran biodiversitat aporta recursos molt importants per a
la conservació de les espècies, afavoreix la salut de les persones i regula problemes ambientals. Pensa en
les conseqüències de la sequera o de la crema dels boscos de l’Amazònia i d’altres llocs...
Contempla el mar, les platges, els rius, els llacs, els aiguamolls...: els éssers que hi viuen s’hi poden
reproduir i créixer. ¿No t’ha passat mai pel cap de col·laborar amb alguna entitat que treballa per evitar que
els peixos hagin d’emigrar a altres regions a causa de la degradació ambiental que pateixen?.
Gaudeix de l’aigua cristal·lina de les fonts: recorda que l’aigua potable és un bé escàs en el nostre planeta,
tot i ser un element indispensable per a la salut de les persones, hi ha molts pobles que encara no en
tenen...
Mira la teva ciutat, els carrers per on passeges, la casa on vius, el col·legi on vas, els parcs on jugues... i
pregunta’t: ¿què puc fer perquè tots aquest elements que son el lloc on jo visc, siguin més habitables i
acollidors per a tothom i ofereixin llocs d’esbarjo i de trobada?
Em fa mal la contaminació produïda per tants residus, molts d’ells no biodegradables: residus domiciliaris i
comercials, residus clínics, electrònics i industrials... Molts dels meus espais -tant de terra com de mar- se
m’estan convertint en dipòsits immensos de porqueria... Tu em podries donar un cop de mà: només cal que
redueixis els residus i en reciclis una mica més...
Ho saps prou bé: com que els meus recursos són limitats demano que sàpigues donar valor a les coses
que tu tens (i altres no poden tenir): com ara la roba, el menjar, les joguines, el paper... perquè molt sovint
per descuit les converteixes en escombraries. Veig que la major part de paper que es produeix i fas servir
es desaprofita i no es recicla.
Veig com has viscut el temps inesperat de la pandèmia amb el COVID-19. Et felicito per la teva valentia i
per les mostres de servei que has mostrat amb els teus gestos cap als altres: a casa, a les trobades amb els
companys de la classe, ajudant a les persones grans de l’escala de veïns... No deixis de combatre aquesta
pandèmia fent cas dels que et diuen els epidemiòlegs: portant la mascareta, rentant-te les mans,
mantenint les distàncies... i no defalleixis en el teu esforç responsable i solidari.
I molt especialment et demano que cuidis i estimis totes les persones que viuen al planeta: tots formeu
part de la mateixa i única humanitat. Obre els ulls i el cor, i adona’t de les meravelles que és tot allò que
ens uneix.
Et recordo que l’actitud primera i més important per viure “despert” és l’agraïment per la vida que has
rebut del Creador, de la família, de tota la gent que t’ha acollit i acompanyat. Tens un sostre on aixoplugar-

te, pa per alimentar-te, un llenguatge que has rebut per comunicar-te... . Reconeix que la teva vida és un
regal i d’aquesta manera et faràs capaç d’acollir la vida dels altres. La bondat de cor, la compassió, la
solidaritat farà que les teves relacions siguin positives, creadores i de futur...i -no cal dir!- t’aportaran
felicitat i pau. És el millor camí per alliberar-te de la contaminació social. I pots fer una pregària amb el
salm 148, amb “El càntic de les criatures” o “Fes de mi uns instrument de la teva pau” de Sant Francesc
d’Assís...
EL DEMÀ ÉS AVUI
Si vols que demà les coses siguin d’una altra manera, has de començar a actuar ja avui. Els canvis no es
fan sols, t’has de posar en marxa: tingues molt present tot el que t’he dit i col·labora amb els altres en tot el
que puguis.
Per començar actua amb petits detalls al teu voltant, ja que tens una responsabilitat sobre el teu entorn.
El canvi del demà comença en tu, ara i aquí, avui mateix. La suma dels teus petits esforços ajudarà a fer
un món més just i més humà.
Tu ets necessari. Així com la simfonia necessita cada nota musical, com el llibre necessita cada paraula, com
la casa necessita cada pedra, com l’oceà necessita cada gota d’aigua, el planeta terra et necessita a tu.
Moltes coses per millorar aquest planeta només les pots fer tu! I estic segura que no quedaran per fer.
M’ajudes?

