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El 24 de maig de 2015 es va publicar l'encíclica del 
Papa Francesc Laudato Si’, una fita que va cridar 
l'atenció del món vers l'estat cada vegada més precari 
de la nostra casa comuna. Cinc anys més tard, 
l'encíclica sembla més pertinent que mai. Les diverses 
"esquerdes que s'observen al planeta que habitem" (LS, 
163) són massa evidents, des del desglaç dels casquets 
polars a l'Àrtic fins als incendis forestals a l'Amazònia, 
des dels fenòmens meteorològics extrems a tot el món 
fins a la disminució sense precedents d'aquesta 
biodiversitat que sustenta tota la trama de la vida, i han 
causat greus danys en moltes parts de món. Com 
podem respondre a la pregunta que el Papa Francesc 
ens planteja: "Quin tipus de món volem deixar als qui 
ens succeeixin, als nens que estan creixent? (LS, 160). 
Les comunitats més pobres són les primeres víctimes 
de l'actual degradació ecològica i ja no podem 
romandre indiferents davant el "clam de la terra i el 
clam dels pobres" (LS, 49) cada vegada més 
desesperats”.

El fet que el cinquè aniversari de l'encíclica coincideixi 
amb un altre moment crític, el d'una pandèmia 
mundial, fa que el missatge profètic de la Laudato Si’ 
sigui encara més significatiu. L'encíclica constitueix una 
guia moral i espiritual per a la creació del nou 
paradigma d'un món més solidari, fratern, pacífic i 
sostenible. Aquesta crisi és una oportunitat única per 
transformar la destrucció que ens envolta en una nova 
forma de viure: units en l'amor, la compassió i la 
solidaritat, i en una relació més harmoniosa amb la 
naturalesa, la nostra casa comuna. La COVID-19 ha 
manifestat clarament com som tots d’interdependents 
i com estem profundament connectats. Per començar 
a pensar en el món que vindrà després de la COVID, 
necessitem un enfocament integral, "atès que tot està 
íntimament relacionat i els problemes actuals 
requereixen una mirada que tingui en compte tots els 
factors de la crisi mundial".

Per destacar la importància de la Laudato Si’ en aquest 
període crucial, el Dicasteri per a la Promoció del 
Desenvolupament Humà Integral ha establert que, des 
el 21 de maig de 2020 fins al 24 de maig de 2021, se 
celebri un any especial d'aniversari de la Laudato Si’. 
Durant aquest any i el decenni successiu disposem-nos 
a viure junts una experiència de veritable kairos que es 
traduirà en un temps de "Jubileu" per a la Terra, per a la 
humanitat i per a totes les criatures de Déu.

L'any d'aniversari començarà amb la Setmana Laudato 
Si’ 2020 i prosseguirà amb diverses iniciatives 
conjuntes realitzades amb un clar èmfasi en una 
"conversió ecològica en acció". Tot el món està convidat 
a participar en la celebració d'aquest aniversari. La 
urgència de la situació requereix respostes immediates, 
holístiques i unificades en tots els nivells: local, regional, 
nacional i internacional. Centrant-se especialment en 
les comunitats de base, el Dicasteri apunta a un 
"moviment popular" i a una aliança de totes les 
persones de bona voluntat. Com el Papa Francesc ens 
recorda, "tots podem col·laborar com a instruments de 
Déu per a la cura de la creació, cadascun des de la seva 
cultura, la seva experiència, les seves iniciatives i les 
seves capacitats.” (LS, 14)

La llista següent és una llista oberta d'iniciatives 
proposades per a la celebració de l'Any Aniversari 
Especial de la Laudato Si’. Tots estan convidats a 
participar-hi i a afegir les celebracions de les seves 
comunitats locals.
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