Aprofundiment del MCC a l’entorn de la xerrada
“En companyia del bosc” d’Àngels Canadell
El dia 3 de maig ens trobem telemàticament el grup d’ultreia i fem les següents reflexions:

Constatem com d’allunyats estem d’aquesta sintonia humans /Terra. Hi ha profundes
transgressions i estem en un món amb desigualtats on cal la redistribució dels bens.
És important el fet de veure la Terra com a esser viu i fa pensar l’exemple de viure les
agressions de la muntanya com si fossin en pròpia pell.
Es constata com hi ha cultures sàvies que respectaven l’entorn. Es fa urgent modificar
la relació amb la Terra i per això cal col·laborar amb organitzacions de defensa de la
terra i ecologistes.
També cal valorar i impulsar el fet de que hi hagi empreses en que es valora més la
rendibilitat social i el respecte ecològic, que el factor de guany econòmic.
Evidenciem que cal regenerar el pensament en relació amb la Terra i en la nostra
situació caldria seguir més els ritmes naturals i racionalitzar temes com la calefacció i
l’ús del consum elèctric... Abandonar l’estrès d’estar lligats constantment al mòbil.
Impulsar les energies renovables, l’ús de materials naturals, adaptar els hàbits
alimentaris als cicles de la terra. El no consum de productes de llunyania fora d’època,
pel que comporta el transport i la pol·lució que es genera.
Fer ús racional de les tecnologies i no caure en el seu parany. Valorar com a molt
important la recerca científica que entre altres coses ha millorat el camp sanitari .
Exigir dels politics que tenen a les seves mans decisions, l’aplicació de politiques
respectuoses amb la natura i pro-ecològiques.
Marcar l’accent en desaccelerar i decréixer. Constatar que som els privilegiats del
planeta però que el nostre estil de vida manté desigualtats i porta a l’estrès al planeta.
Saber escoltar la natura, sortir a trenc d’alba, ensenyar als infants a caminar en silenci i
respecte pel bosc tot escoltant els seus batecs, el ocells... (el Jaume T. ens posa el so
d’ocells gravats per ell).
També fomentar l’agricultura ecològica, veure com succeeixen els cicles vitals de les
plantes, elaborar compostatge i si únicament es tenen plantes, cuidar-les i estimar-les.
Valorem com importantíssima la tasca molt poc valorada de la pagesia, essencial per a
la conservació de la terra.
Ignasi fa 500 anys, va viure una profunda conversió personal a Manresa, les reflexions
ens poden portar a un canvi d’actituds personals amb més bona simbiosi amb la terra.

