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Descripció/Justificació  
 
Es tracta d’abordar els continguts principals de les dues encícliques del Papa Francesc fent no 
tar els lligams que hi ha entre totes dues i les aportacions rellevants a la Doctrina Social de 
l’Església. 
Hi haurà un acostament des de diverses perspectives: el franciscanisme subjacent, les 
aportacions bíbliques, les dimensions morals. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 
Se suposa un coneixement bàsic de la situació mundial actual pel que fa al tema ecològic i a la 
convivència humana. 
 

 

 

Continguts 
 

1. Els continguts bàsics de cadascuna de les dues encícliques. 

2. La petja de Francesc d’Assís en ambdós escrits pontificis. 

3. L’ús que se’n fa, de la Sagrada Escriptura. 

4. Una Església “en sortida”. 

5. El fonament  de la imbricació dels problemes ecològics i els de la convivència humana. 

6. Els greus problemes actuals de la humanitat. 

7. L’opció preferencial pels pobres i la crítica del paradigma tecnocràtic i del model 

econòmic i les seves conseqüències. 

8. La necessitat d’un tipus d’acció política i d’unes institucions que facin respectar la 

dignitat de les persones per damunt d’interessos econòmics destructors. 

9. La tensió entre les cultures locals i la necessària obertura mundial. 

10. Algunes perspectives ètiques renovades: el respecte de la natura, l’amistat social, la 

valoració del pluralisme i la immigració, el perdó sense oblits, el clar rebuig de la guerra 

i la pena de mort. 
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