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Quant pesa un floc de neu?
Res, però pot trencar una branca.
Som bells i fràgils flocs de neu.
I, pot ser, 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

EDITORIAL

Xavier Guix – Institut Bondat en Acció
La concepció de l’Institut de la Bondat no va
partir d’una idea sinó d’una síntesi. De ser tan
sols una idea, el més probable és que
s’hagués rebutjat per peregrina. A qui se li pot
ocorre avui parlar de bondat? Quin recorregut
pot tenir una institució que es basi en una
virtut més absent que present? No podria
semblar molt ingenu, molt babau, pretendre
mobilitzar al món només amb la bondat?
Tanmateix, l’Institut de la Bondat no va néixer
com un punt de sortida sinó com un punt
d’arribada. És el que té la maduresa quan ja
s’han recorregut molts camins. Un aprèn a
sintetitzar, a saber el que realment val la pena,
a enfocar-se en el que de veritat té major
sentit.
Totes les persones vinculades a l’Institut han
comprès que la síntesi de la vida és la bondat.
Que el que anomenem creixement personal o
autoconeixement, no és més que un procés
compromès d’abandonar tota acció que

pugui produir dany a un mateix i a les altres
persones, així com a dirigir tota acció a
construir el més gran benestar possible per a
un mateix, per als altres i per a l’entorn en el
qual habitem.
L'Institut de la Bondat, no neix així d’un intent
de reunir persones bones, sinó d’aprendre
entre tots a desenvolupar la major de les
virtuts. Per això estem compromesos amb
l’acció. Per això sabem que el camp
d’exploració son les relacions, així com els
àmbits en els quals els humans
desenvolupem les nostres activitats.
Encara que la bondat sigui originària,
intrínseca del ser, cal desenvolupar-la,
desplegar-la en la seva concepció
contemporània, descompondre-la per a
aprehendre-la i habitar en ella, tal com va
reflexionar Aristòtil: la virtut primer s’ha de
reconèixer, després cal practicar-la i tan sols
al final del procés estimem ser bondadosos.
Així va néixer aquest institut després d’anys
de comprendre que no hi ha res més estimat
per al cor que la pràctica de la bondat.
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REFLEXIONS

FOTO PIXABAY

NO VOLS SER SOLIDARI?
Ser solidari o no ser-ho són dues opcions que no
tothom es planteja; simplement ho són o no ho són,
sense haver-hi ni tan sols pensat, d’una manera
inconscient…
No es pot dir que qui és solidari sigui millor o pitjor
que qui no ho és, ja que tots som el resultat dels
gens heretats i de les circumstàncies viscudes. La
llibertat d’elecció de vegades no és tan fàcil com
sembla.
Per tant, pels alguns pot ser molt fàcil ser solidaris,
ja que han estat educats per a ser-ho, han viscut en
un entorn que ho és i han disposat d’uns recursos
que els hi ho han permès. En canvi, a d’altres pot
ser que els hagi mancat alguna d’aquestes
circumstàncies o que hagin tingut males
experiències.
No es pot criticar, doncs, ni qui és solidari ni qui no
ho és. Però sí que es pot intentar convèncer per a
què la majoria de gent ho sigui, suaument, amb tota
la comprensió i tolerància possibles, ja que els
resultats finals derivats dels actes solidaris semblen
ser prou convincents: dels bons fruits de la
solidaritat se’n poden trobar milers i milers
d’exemples, a tots els nivells i en totes les èpoques;
en canvi, de la no solidaritat costa trobar-ne de
positius per a la societat o la natura.
En aquest escrit, però, no pretenc pas convèncer
de res. El que voldria és que cadascú fes una
reflexió sobre quin és el seu criteri envers les

situacions reals que es plantegen, i esbrinar si se
sent solidari o no, com si fos un autotest en que
cadascú es posa la seva pròpia nota.
Amb la intenció de què el lector s’hi hagi d’esforçar
una mica, a cada situació sols aporto raons no
solidàries, deixant què les solidàries les trobi
cadascú.
A continuació s’exposen algunes situacions en què
moltes persones no volen ser “solidàries” i les
raons que esgrimeixen. Penses com elles o et
decantes per la solidaritat? Que cadascú hi pensi i
es doni a si mateix la resposta.
Situació:
La universalització de la sanitat pública als EE. UU.
que va intentar implantar el president Barack
Obama, ja que uns 40 milions d’habitants d’aquest
país no tenien cap cobertura mèdica (cosa que als
països europeus ja fa molts anys que gairebé en
gaudeix tothom), ja que els preus de les
asseguradores privades són extremadament cars.
Raons que he trobat a Internet per les quals molts
americans no volien que s’implantés una sanitat
pública universal…
Enric Segarra Bosch – lasolidaritatunbonremei.com
(Més al següent enllaç)
https://lasolidaritatunbon
remei.com/2021/07/09/1
0-04-no-vols-sersolidari/
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LA HISTÒRIA DE LA NATIS
Els vull compartir una història de bondat en acció,
és sobre la Natalia Martínez Ledezma, més
coneguda com a Natis, qui viu a Guadalajara,
Jalisco, Mèxic. L'octubre de 2021 el seu metge
l'informa sobre un tumor en el recte de 8
centímetres. La Natàlia és col·laboradora del meu
equip de treball en l'àrea d'intendència, una
persona molt especial per a tots els que
col·laborem gràcies al seu caràcter, actitud de
servei i com d’afectuosa és.
Inicia les seves consultes mèdiques a la institució
de salut pública, rep el seu tractament de
quimioteràpia presa i posteriorment les seves
radiacions, les quals van ser aplicades de manera
incorrecta fent que el seu tumor s’enganxés
encara més al seu òrgan. En la cita per a
determinar si ja podia realitzar-se la cirurgia per a
l’extracció del tumor, la doctora assignada li
comenta que sí, però li diu que se li realitzarà una
colostomia permanent, que li implicaria viure per
a tota la vida amb una bosseta pels seus residus
biològics, situació que li impediria treballar i la
seva qualitat de vida seria molt complicada i per
descomptat incòmoda.

Gràcies a Déu, va buscar una segona opinió amb un
reconegut oncòleg, qui li va donar esperança de com
tractar el seu patiment i qui li va dir que podia operarla i extreure el tumor sense necessitat de fer
colostomia, no obstant això, la cirurgia tindria un cost
difícil d'aconseguir amb facilitat per ella mateixa i la
seva família amb la rapidesa que requeria la situació.
Tot seguit, es va començar a sol·licitar donacions en
diners per a obtenir l’import de la cirurgia. Va ser
impressionant veure com la bondat va anar brollant
en cada cor dels membres d'aquesta empresa en la
qual col·laborem, així com amics, familiars i amics
d'amics i amb el temps rècord de setmana i mitja,
s'havia assolit la suma necessària i encara més, per
a comprar una engrapadora d'ús únic per a la cirurgia
i les atencions postoperatòries.
Ajuda a través de donacions, oració i bons desitjos
van ser les vitamines emocionals per a la Natis de
part de tots. L'home cull el que sembra, i en aquest
temps sens dubte va collir.
La Natis va ser operada el dilluns 2 de maig de 2022
i avui es troba en recuperació, el tumor va poder ser
extret íntegrament i està en espera dels resultats per
a continuar el seu procés.
Sense dubtar-ho, la bondat està en cadascun de
nosaltres, només cal posar-la en acció.

Ana Luna
Observatori de la Bondat en Acció
Guadalajara, Jalisco, Mèxic
Maig 2022

DILEMES ÈTICS
“En el servei d'un petit hospital només hi ha un equip per
atendre aturades cardíaques. La possibilitat de dos atacs
de cor alhora sembla remota, però una nit dos pacients el
pateixen i l'equip mèdic ha d'escollir entre tots dos. Com
s'ho faran?...” (Veure enllaç)

DOS PACIENTS, UN ÚNIC METGE

https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/06/11/dospacients-un-unic-metge/
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CRÒNICA DE LA CELEBRACIÓ DELS 25
ANYS DE LA FUNDACIÓ ECOLOGIA
EMOCIONAL
Ja fa més d’un mes que vam poder compartir la
Jornada dels 25 anys de la Fundació Ecologia
Emocional, una jornada de celebració, de record de
tot allò que hem viscut des del creixement personal
i a la vegada de mirada al present i al futur, cap a la
Bondat en acció.
En aquest moment som capaços de mirar enrere
amb pau i serenor i, a la vegada, l’esperit i iniciativa
creativa que tant caracteritza a la Fundació i, en
particular, al Jaume Soler i a la Mercè Conangla,
ens permet posar la mirada i l’amor en el projecte
de Bondat en acció. Celebrar 25 anys no és poca
cosa, com ens va dir el Xavier Guix.
Tenim més tendència a veure allò que va malament
al món que no pas allò de bell, noble, valuós i bo
que hi succeeix. I això cal canviar-ho. Volem donar
visibilitat a les Bones Pràctiques que duem a terme
ens va dir la Mercè Conangla.
Durant tota la jornada es va posar en pràctica la
gratitud, la memòria del cor, es va practicar Bondat
en acció, en forma de reconeixement a les
persones que han fet possible aquests 25 anys i a
persones que son model de persona bondadosa,
com el nostre company de l’Observatori de
Barcelona i coeditor d’aquesta revista, l’Enric
Segarra. Model de persona bondadosa pel que és i
pel que fa, que és molt més del que diu.

HUMOR SOLIDARI (o no)

El Doctor Francesc Torralba ens va compartir una
visió de l’anatomia de la Bondat exquisida. Ens va
transmetre que la bondat no és sorollosa, és
discreta. Que es regeix per l’autodonació, donar
temps; per la compassió, la gratuïtat i el perdó.
El Xavier Riudor ens va obrir la mirada bondadosa
cap a la política, ens va dir que si deixem de fer
política algú altre la farà per nosaltres. Que ens cal
treballar pel benestar i la convivència. Per una
cultura de consens on les persones estiguin al
centre. Ens va convidar a fer pedagogia...
(Segueix en el següent enllaç, amb vídeo de Yolanda
Yone – Procés creatiu de la cançó “Agua Bendita y
Cósmica”)
https://lasolidaritatunbonremei.com/2022/01/01/cronica
-de-la-celebracio-dels-25-anys-de-la-fundacio-ecologiaemocional/
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ACTES DE BONDAT
Els actes de Bondat com aquest són tan bonics de veure…
(14-5-22) (Veure l’enllaç)
https://www.instagram.com/p/Cdg8DXID3N2/

Un adolescent troba una Caixa forta i busca al seu
propietari. (28-5-2022) (Veure l’enllaç)
https://lacarabuenadelmundo.com/un-adolescente-encuentrauna-caja-fuerte-y-busca-a-su-dueno/

Perd la bufanda del Betis del seu fill mort i les xarxes
socials s’aboquen fins a trobar-li. (27-4-2022)
(Veure l’enllaç)
https://lacarabuenadelmundo.com/encuentra-bufanda-delbetis-de-su-hijo-gracias-a-las-redes-sociales/
La commovedora campanya del Joaquín, el nen que va
gastar els seus estalvis en unes ulleres pel seu amic.
(5-5-2022) (Veure l’enllaç)
https://www.elespanol.com/social/20220505/conmovedoracampana-joaquin-gasto-ahorros-gafasamigo/669933367_0.html

Acte de bondat que ens explica
en un àudio la Maria Esther Nava
des de Mèxic.
(19-6-2022) (Veure enllaç)
https://www.youtube.com/watch?
v=e1bz_Ul8d6s
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PERSONES SOLIDÀRIES
JOAN ALSINA HURTÓS
Va néixer a Castelló d’Empúries (Girona) el 28 d’abril de 1942 i
morí assassinat a Santiago de Xile el 19 de setembre de 1973, a
l’edat de 31 anys. El Joan era un capellà que exercia la seva missió
a Xile, al costat dels obrers, i que va ser víctima del cop d’estat de
l’11 de setembre de 1973, promogut pel general Augusto
Pinochet.
Quan els seus companys i amics volien dissuadir-lo d’anar a
l’Hospital Central de Santiago, assetjat per l’exèrcit de Pinochet,
els va respondre: “Jo sé que els meus companys sofriran molt i
vull ser solidari estant al costat d’ells. Són moments crucials en
què un ha de ser conseqüent amb les seves conviccions”. “El
deure em crida i compliré amb ell”... (Segueix al següent enllaç)
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/08/14/04-09-joanalsina-hurtos/

BENEFACTORS DELS ANIMALS

- Pots jutjar el veritable caràcter d'un home
per la forma en què tracta als seus
companys animals. Paul McCartney
- Només els bons sentiments poden unirnos; l'interès mai ha forjat unions
duradores. Auguste Comte
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ALTRES SOLIDARITATS

EL MALBARATAMENT D’ALIMENTS
Hi ha alguna cosa que no funciona prou bé en el
sistema alimentari mundial: la Terra produeix
suficient per a donar menjar als seus 7.000 milions
d’habitants i, això no obstant, 840 milions de
persones pateixen fam permanentment. Per altra
banda, una quantitat semblant de persones pateix
diferents formes d’obesitat, una malaltia que ja s’ha
convertit en crònica a molts països.
Als països desenvolupats, més d’una quarta part del
menjar que es produeix, processa i distribueix, acaba
a les escombraries sense haver donat cap profit,
conseqüència d’una comercialització ineficient i d’un
model de consum basat en el malbaratament
(malbaratar = malgastar, fer malbé). Per altra banda,
el sistema alimentari i energètic cada vegada esprem
més els recursos naturals disponibles, amb la qual
cosa arribarà un dia en què serà totalment
insostenible. (Un ciutadà occidental consumeix, de
mitjana, els mateixos aliments, aigua i energia que
10 ciutadans asiàtics o africans).

Com a conseqüència del malbaratament d’aliments,
grans quantitats d’aigua, terra i energia
s’inverteixen en va. Per cada caloria de menjar és
necessari invertir entre 7 i 10 calories d’energia.
L’agricultura absorbeix el 70% dels 3.800 milions de
m3 d’aigua que es consumeixen a l’any, és a dir,
2.660 milions de m3. D’aquests, 550 milions es
destinen a regar cultius que no arribaran a cap plat.
Durant els darrers 20 anys s’ha reduït molt el
nombre de persones que passen gana, però
estudiosos del tema adverteixen que pot tornar a
augmentar molt durant els propers 40 anys si no
s’optimitzen els recursos per a la producció i
distribució d’aliments...
(Segueix al següent enllaç)
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/06/19/0506-el-malbaratament-daliments/
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BONES NOTÍCIES
Ley de Garantía de la Libertad Sexual: Una oportunidad para
atender y proteger a las víctimas de violencia sexual. (265-2022) (Veure enllaç)
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/ley-de-garantia-de-la-libertadsexual-una-oportunidad-para-atender-y-proteger-a-las-victimas-de-violencia-sexual/
Una empresaria nigeriana salva más de 40.000 vidas con su proyecto LifeBank. (22-3-2022)
(Veure enllaç)
https://lacarabuenadelmundo.com/una-empresaria-nigeriana-salva-mas-de-40-000-vidas-con-suproyecto-lifebank/
El trasplante de médula ósea de donante no familiar crece un 30% en el último año. (11-5-22)
(Veure enllaç)
https://www.cuentamealgobueno.com/2022/05/el-trasplante-de-medula-osea-de-donante-nofamiliar-crece-un-30-en-el-ultimo-ano/
“Haz algo por nada”, el movimiento que comenzó con un corte de pelo. (19-2-2022)
(Veure enllaç)
https://lacarabuenadelmundo.com/haz-algo-por-nada-el-movimiento-que-comenzo-con-un-cortede-pelo/

BELLESA AMB VALORS
PEL·LÍCULA SENCERA EL CHICO (Charles Chaplin)
Un dona d'escassos recursos (Edna Purviance), ha tingut
un fill sent soltera, i en sentir-se abandonada pel pare del
nen, decideix també ella abandonar al bebè, amb
l'esperança que una família rica l'agafi en adopció. Però el
petit acabarà en mans d'un rodamon (Charles Chaplin), qui
aviat s'encapritxarà d'ell i decidirà tirar-ho endavant com
sigui. Quan el nen, anomenat ara John (Jackie Coogan)
arriba als cinc anys, la lluita per la supervivència i per
romandre junts serà tota una aventura. (FILMAFFINITY)
(Veure al següent enllaç)
https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/09/04/el-chicocharles-chaplin/
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VÍDEOS

RECURSOS AMB VALORS

LAS MEJORES SEMILLAS
Este cuento nos invita a conectarnos a la
generosidad como fuente de bienestar para los
demás y para nosotros mismo.
(Ver enlace)

CANÇONS
ARRELS

https://www.youtube.com/watch?v=LpYoo5HH0
kE

“Cal que deixi la meva casa
i prengui el bastó,
cal que amb una esperança
trenqui la tristor...”

LA TRAGÈDIA DEL PRESTIGE

(Amb lletra, al següent enllaç)

L’enfonsament del Prestige va provocar una
immensa marea negra que va afectar una
ampla zona compresa entre el nord de Portugal
i les Landes de França. Prop de 2.000 km de
costa es van veure afectats pel popularment
anomenat “chapapote”, tenint una especial
incidència a Galícia i originant un desastre
ecològic de grans proporcions...

https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/07/17/
50-03-096-arrels/

QUIERO LOGRAR
“No todo el mundo puede gozar
de los placeres que gozas tú;
hay quien no tiene ni un pobre hogar
y hay quien no sabe lo que es salud…”.

(Veure enllaç)

(Amb vídeo, al següent enllaç))

https://lasolidaritatunbonremei.com/2021/06/12/
05-02-la-tragedia-del-prestige/

https://www.youtube.com/watch?v=DtNNOiLbke
c&t=2s

PEL·LÍCULES
ESCENA DE “LA VIDA ES BELLA”
L'extravagant Guido coneix a l'encantadora Daura i es casa amb ella i tenen un fill. En esclatar la
guerra, els tres són internats en un camp d'extermini, on el Guido farà l'impossible per a fer creure al
seu fill que la terrible situació que estan patint és tan sols un joc. (Amb vídeo, en el següent enllaç)
https://www.youtube.com/watch?v=NuWnqLwEK84&t=26s

ESCENA DE “CADENA DE FAVORES”
Un nen imagina un curiós sistema per a millorar el món; fer favors desinteressadament. Per a
sorpresa de tots, la generosa proposta causa furor entre la gent. (Amb vídeo, en el següent enllaç)
https://www.youtube.com/watch?v=3GDhyto3ZoY&t=16s
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MISSATGES AMB VALORS

No tanquis mai la mà; no hi ha manera millor de gaudir
dels béns que donant-los. Gonzalo Fernández De Còrdova
És bo donar alguna cosa quan ha estat demanada, però és millor donar sense demanda,
comprenent. Khalil Gibran
La manera de donar val més que el que es dóna. Pierre Corneille
En l'esfera de les coses materials, donar significa ser ric. No és ric el que té molt, sinó el que dóna
molt. Erich Fromm
No doneu només el superflu, doneu el vostre cor. Mare Teresa de Calcuta

VOLUNTAT DE SERVEI
“Priscila Blum es va adonar que a l’aeroport de
Westchester els jets corporatius aterraven i
s’enlairaven gairebé buits. Va tenir una idea. Ella,
com a malalta de càncer de mama que havia estat,
sabia el que costava traslladar els pacients als
hospitals on els havien de fer el tractament de
quimioteràpia. No es podrien ocupar alguns dels
seients buits d’aquells avions?
Això va passar fa divuit anys. Avui la Red
Corporativa Angélica transporta pacients de càncer,
sense cap cost, pels Estats Units.
Aquest grup té accés a prop de mil cinc-cents jets

de més de cinc-centes companyies.

Amb gairebé vuitanta anys, la Priscila encara fa de
voluntària a les oficines de la Corporativa un cop per
setmana.”
Bo aquest exemple, tant solidàriament com
ecològicament!
Sempre s’hauria d’estar pensant amb quin “profit
solidari” se’n pot treure de qualsevol activitat. O bé
a l’inrevés: Sempre s’hauria d’estar atent a quin
problema específic se li presenta a certa gent que
comparteixin una situació desfavorable... i ser
imaginatius per a trobar-hi solució.
ECOLOGIA EMOCIONAL PER AL NOU MIL·LENNI
Llibre de Mercè Conangla i Jaume Soler - Pòrtic
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L’INGREDIENT D’AQUEST MES ÉS

9. GENEROSITAT

INGREDIENTS DE LA BONDAT
GENEROSITAT: Virtut que ens permet donar el que un té o és com a persona,
amb l'afany de cooperar i participar en la convivència. Ser generosos amb
nosaltres mateixos és una condició indispensable per a practicar la
generositat: em conec, sé qui sóc, què dono i quan em dono a l'altre. Per a
sembrar cal obrir les mans i deixar anar, ja que els punys tancats no ens
permeten acceptar els dons que ens arriben. La generositat és un valor que
ens permet teixir relacions de qualitat amb els altres. Actives substàncies
cerebrals vinculades a la felicitat, com la dopamina i l'oxitocina.

Generositat és donar
sense posar preu, sense
acumular deute, sense
acabar pas-sant la factura
del que es dóna.

Des d’aquestes pàgines volem aprofitar per desitjar-vos un bon estiu, un
temps de gaudi i descans que ens permeti a tots i totes iniciar un nou curs
amb energia renovada i amb nous reptes. Moltes gràcies per la vostra
confiança. Ens retrobem al mes de setembre!

EDITORS
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.

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

