
MANIFEST PEL COMPROMÍS DE LES RELIGIONS  
PER UN MÓN SOSTENIBLE 

 
Grup Interreligiós de Sostenibilitat 

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós - Unescocat 
 
Estem preocupats pels signes alarmants de desequilibri progressiu del medi ambient i per 
l´escàs compromís que hi mostren la majoria de tradicions religioses presents en la nostra 
societat. 
 
Creiem que el deteriorament ecològic global i local del planeta provocat, en gran part, per 
poderosos interessos econòmics és tan greu que no podem continuar vivint d´esquena a la 
natura i que és urgent mobilitzar-nos, pensant globalment i actuant localment. Així doncs, 
 
 

 DAVANT  de.......................................................................... 
 

1. La problemàtica que suposa el canvi climàtic, generat per l’emissió a l’atmosfera 
de gasos d’efecte hivernacle; la contaminació actual de la Terra, la contaminació 
atmosfèrica, l’ús de pesticides i plaguicides a gran escala; la contaminació de les 
aigües continentals i marines i l’acumulació i generació creixent de residus 
industrials i nuclears, provocada, majoritàriament,  pels països del nord i per un estil 
de vida insostenible... 

 
2. La creixent desigualtat entre el Nord i el Sud i l’exclusió a l’accés de recursos 

naturals, en bon estat, que pateix gran part de la humanitat; l’exigència 
il·legítima  del “deute extern”  i la no consideració del deute ecològic que el Nord deu 
al Sud; la fam endèmica malgrat l’excedent mundial de producció d’aliments; 
l’explotació continuada i monopolitzada dels recursos naturals, majoritàriament no 
renovables, amb la complicitat de moltes èlits del Sud... 

 
3. L’empobriment de la biodiversitat; l’extinció d’espècies animals i vegetals;  

l’alteració i destrucció d’hàbitats, la reducció d’espais naturals i l’especulació en la 
gestió del territori, causats per un model de desenvolupament que posa en risc la 
seva mateixa viabilitat i la de la natura; la pesca, la ramaderia i l´agricultura 
intensives i/o transgèniques que han portat moltes espècies al perill d´extinció... 

 
4. Els problemes ambientals derivats de la cria d’animals per al consum,   

l’acumulació de purins, que supera la capacitat d´absorció del sòl, empobreix el sòl, 
emet gasos tòxics a l´atmosfera i contamina les aigües subterrànies; la gran 
quantitat de residus contaminants generats pels escorxadors, sovint abocats al 
corrent fluvial més proper; la destrucció de boscos per destinar terrenys a pastures 
pel bestiar del Nord en detriment de l’agricultura local del Sud; la tendència a 
imposar, des del Nord, un estil de vida i de consum desenfrenat, insostenible 
ambientalment... 

 
 
 

CONSIDEREM QUE............................................................... 
 

1. El respecte al medi ambient és un deure ètic de primer ordre en tant que els éssers 
humans no només vivim de la naturalesa sinó que som naturalesa, i la seva 
degradació i destrucció és també la nostra. 

 
2. La terra i la naturalesa són també com una Mare vivent que ens empara i guareix 

el cos, la ment i l’esperit. D’ella venim i per tant tots som germans: les plantes, els 
animals, els éssers humans. 

 
3. Tots els éssers vius són un reflex del Misteri. Per això, la pràctica de l’amor i de la 

no violència, principis centrals de tota moral religiosa, no pot contemplar cap 
discriminació per raó d’espècie, sinó que ha de portar a la defensa inequívoca 
dels drets de tot ésser viu. 

 
4. Tot el que hi ha de negatiu i malalt en la nostra vida s’origina sempre a partir de la 

desharmonia. En conseqüència, cal que coneguem les lleis de la naturalesa i ens hi 
harmonitzem per tal de poder viure en equilibri i en comunió amb tot el que 
existeix. 

 
5. La  pèrdua d’un horitzó transcendent de la vida que caracteritza les societats 

industrialitzades és en bona part deguda al divorci entre natura i espiritualitat. 
Això comporta greus conseqüències tant per la natura, que queda així desposseïda 
de la seva sacralitat i exposada a la seva explotació irracional, com per a 
l’espiritualitat mateixa, que queda privada d’una de les seves fonts més fecundes.  

 
6. L’explotació que el Nord fa dels recursos naturals en benefici propi constitueix una 

apropiació escandalosa i immoral d’uns béns, els de la Terra, que són patrimoni 
de tots. 

 
7. Les accions i pensaments humans no han d’estar limitats a la vida actual, ja que 

tenen unes repercussions per a tot el planeta, per a totes les espècies, i per a 
tots els éssers humans actuals i els de les properes generacions, de les quals no 
ens podem desentendre.  

 
8. Optar per fer fonts d’energia alternatives, per aliments biològics i de comerç just no 

és un luxe sinó una necessitat, el cost de la qual és assumible per bona part de la 
nostra població tan sols amb un canvi de prioritats, per tal de caminar vers un 
consum responsable. 

  
9. La felicitat dels homes i les dones no depèn d’un consum cada cop més gran de tota 

mena de béns, sinó que està més aviat relacionada amb l’alliberament envers els 
béns materials.  

 
10. És urgent substituir el benestar material que prioritza la nostra societat pel progrés 

social i comunitari de tothom, per tal de crear una societat més sostenible i més 
justa i solidària amb els més desfavorits. 



 

 

I DEMANEM .......................................................................... 
 
a les autoritats responsables de les diverses tradicions religioses presents a Catalunya i 
també als seus fidels que, entre tots, siguem capaços de: 
 
1- Educar en el ser i no en el consumir 
 
• Optar per reduir el nostre consum i que sigui just i sostenible, especialment pel que fa a la 
nostra dieta i als productes més habituals. Posar-ho en pràctica en totes les institucions, 
plataformes, reunions, trobades, celebracions...  
 
• Treballar per una educació dels infants i joves orientada a formar-los en un esperit crític 
envers la societat de consum.  
 
2- Treballar per una educació espiritual compromesa amb l’equitat i la justícia en tots els 
àmbits de la nostra vida: social, laboral i familiar, i també a nivell global pels més desfavorits. 
 
• Comprometre’s  a exercir una solidaritat que doni fruits comunitaris, que sigui crítica i 
denunciï les necessitats que els governs, a qualsevol nivell, estan obligats a  cobrir. 
 
• Revisar què se’n fa dels estalvis i del patrimoni de les pròpies organitzacions i optar per una 
banca o gestió ètica.   
 
3- Promoure una ètica d’estalvi de recursos naturals.  
 
• Utilitzar paper reciclat en totes les nostres comunicacions escrites.   
 
• Començar a  substituir progressivament el subministrament energètic dels diferents locals i 
llocs de culte per fonts d’energia netes i sistemes de ventilació naturals i ecològics.  
 
• Optar per l’ús del transport públic o no contaminant en els desplaçaments urbans i 
interurbans en la mesura del possible. 
 
4- Incloure la responsabilitat ecològica en les diverses prèdiques, declaracions i 
documents, per tal que tots els fidels prenguem consciència de la nostra responsabilitat en la 
cura de l’entorn. 
 
5- Transmetre a les instàncies governamentals la nostra preocupació a fi que aquestes 
duguin a terme polítiques reals de sostenibilitat. Denunciar públicament les accions  que 
són ambientalment insostenibles.  
 

Grup Interreligiós de Sostenibilitat1  
Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós – Unescocat 

 
 1 El Grup Interreligiós de Sostenibilitat de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, entitat 
integrada dins d´Unescocat - Centre UNESCO de Catalunya, va néixer al setembre de 2003 per 
participar en el Parlament de les Religions del Món a Barcelona, després del qual ha continuat el seu 
treball.  
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