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PRESENTACIÓ
La Campanya institucional de Càritas és una campanya de sensibilització en valors que té per objecte 
reforçar i reflectir la identitat i missió de Càritas entre els seus agents i el conjunt de la comunitat 
cristiana, com a plataforma per incidir i sensibilitzar el conjunt de la societat.

El 2014 vam presentar l’actual campanya Estima i viu la justícia, centrada en la persona i en la 
defensa dels seus drets fonamentals, amb el lema Què fas amb el teu germà?; en el segon any, 
Practica la justícia. Deixa la teva petja, vam proposar el compromís individual i col·lectiu com a 
eix transformador de la societat, una invitació a deixar petjades de justícia i oferir, així, pautes i idees 
pràctiques per construir un món més solidari i sostenible amb les persones i el medi ambient.

El tercer any, posem la força en la participació i la comunitat. Teixir xarxa, fer comunitat, sumar 
treball, somnis, fer-nos comuna-unió amb els altres… tot plegat és la clau que ens permet entrar en 
altres mons possibles on flueixen corrents d’amor, justícia, fraternitat, que transformen i alimenten 
l’esperança de les persones. Cridats a ser comunitat és la nostra proposta per a aquest any, just 
en aquest temps en què és tan necessari rescatar la necessitat de saber-nos comunitat de germans. 
Estimar i viure la justícia es fa possible des de la comunitat, des del fer xarxa amb altres; som cridats 
a aprendre a viure en comú, a conviure en pau, a fer possible la justícia, la fraternitat entre nosaltres, 
entre totes les persones que vivim en aquesta casa comuna, la Mare Terra que ens acull a tots.

Buscar l’equilibri, la sostenibilitat en la nostra relació amb les persones, més enllà de la seva diversitat, 
procedència, història personal, ideologia o credo, i en la nostra relació amb la resta del planeta, és el 
repte que com a humanitat tenim per restaurar la nostra dignitat comuna d’éssers humans que tenen a 
les mans la cura de la Creació.
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OBJECTIUS
 J Sensibilitzar sobre la importància d’aprendre 

a viure en comú en la realitat global del nos-
tre món. La mobilitat humana, característica 
del nostre temps, ens porta a la necessitat de 
conviure persones de diferents llocs, cultures, 
religions..., i les situacions de migracions forço-
ses requereixen que prenguem consciència de 
la realitat d’aquestes persones i que posem en 
marxa el nostre compromís.

 J Prendre consciència de la responsabilitat de 
cuidar la Creació, el planeta Terra, els éssers 
vius, les persones. Cal preservar l’equilibri dels 
diferents hàbitats per aconseguir un equilibri 

sostenible. La nostra generació no té dret a 
destruir l’herència de la humanitat. 

 J Denunciar les situacions d’injustícia i de falta 
de compliment dels drets humans a través de 
les nostres accions i gestos, des de l’esperança 
que és possible construir una societat diferent.

 J Animar i treballar en l’enfortiment de les nos-
tres comunitats com a base de la transforma-
ció de la societat, espais on viure la fraternitat 
i la solidaritat, veritables oasis d’acollida i par-
ticipació.

FONAMENTACIÓ

Treballem per la justícia, però la caritat transcendeix 
la justícia, no solament ens demana donar a cadascú 
el «seu», sinó donar també del que és el «nostre» 
per compartir amb l’altre el que tenim i som. «La 
“ciutat de l’home” no es promou només amb relacions 
de drets i deures sinó, abans i més encara, amb relacions 
de gratuïtat, de misericòrdia i de comunió»1. Tant és així 
que «l’amor —caritas— sempre és necessari, fins i tot 
en la societat més justa»2.

Per això, enfront de l’individualisme creixent, enfront 
de l’anonimat en què vivim, de la indiferència davant 

1 Caritas in veritate (CIV), n. 6.

2 DCE, n. 28b.

la realitat de l’altre, Càritas crida a ser comunitat3 
perquè res del que és humà ens és indiferent, perquè 
tots som responsables de tots4.

Diu Francesc, de la comunitat parroquial, «que és 
i està cridada a ser comunitat de comunitats, 
santuari on els assedegats beuran per continuar ca-
minant (…), àmbits de viva comunió i participació»5. 
Si així és la comunitat cristiana, Càritas, com a ex-
pressió organitzada de la caritat de la comunitat, 

3 Abril, A. Presencia profética de Cáritas en el contexto ac-
tual. Madrid, 2012, p. 15.

4 Sollicitudo rei socialis, n. 26.

5 Evangelii Gaudium (EG), n. 28.

«Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien les propietats i 
els béns per distribuir els diners de la venda segons les necessitats de cadascú. Cada 
dia eren constants a assistir unànimement al culte del temple. A casa, partien el pa i 
prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor» (Ac 2, 44-46).

3

guia de CAMPANYA



també està cridada a generar comunitat i a promou-
re la comunió i la participació.

La comunitat, a Càritas, és l’espai on creiem que po-
dem acompanyar i ser acompanyats, generar presèn-
cia, anunci, denúncia, i un altre estil de vida que pos-
sibiliti espais alliberats on el qui pateix troba consol; 
on el qui té set troba fonts per saciar-se; on el qui 
necessita consol troba acollida i afecte. La comunitat, 
des d’aquí, és capaç de respondre al «doneu-los men-
jar vosaltres mateixos!»6, i d’implicar-se a treballar per 
promoure el desenvolupament integral dels pobres i 
resoldre les causes estructurals de la pobresa, com 
ens demana Francesc en el nostre compromís social7.

Des d’aquest espai privilegiat és possible somiar un 
món diferent, una societat on el bé comú es con-
verteix en promesa, esperança del Regne que planta 
les arrels aquí i ara, des d’una realitat dinàmica que 
germina constant a través de cada projecte, cada ini-
ciativa que la comunitat posa en marxa amb l’anhel 
profund de millorar la vida de cada persona. 

Potenciar la qualitat de vida com a tasca humanitza-
dora significa reorientar les finalitats que dirigeixen la 
vida personal i la convivència col·lectiva cap a cotes 
d’un nivell superior de dignitat personal i desenvolu-
pament social8.

Les persones que formem la societat humana i, en 
concret, els cristians, hem de procurar l’assoliment 
del dret al desenvolupament integral de tota la co-
munitat. La nostra acció s’ha de comprometre a 
aconseguir les plenes condicions per a l’exercici de 
la dignitat humana, de tots i cadascun dels éssers hu-
mans, dels seus drets i de la seva participació.

Una comunitat humana serà com l’hem descrita quan 
els ciutadans, sota la guia de la justícia, respectin els 
drets aliens i compleixin les seves pròpies obligacions; 

6 Mc 6, 37.

7 Cf EG 188-192.

8 Fuentes, F. (1994). «Dignidad de la persona humana y 
doctrina social de la Iglesia». Corintios XIII, n. 71.

quan estiguin moguts per l’amor de tal manera que sen-
tin com si fossin seves les necessitats del proïsme i facin 
els altres partícips dels seus béns, i procurin que en tot 
el món hi hagi un intercanvi universal dels valors més 
excel·lents de l’esperit humà9.

Reconèixer el dret al desenvolupament integral i so-
lidari és tan sols un primer pas per realitzar el som-
ni de Déu, que requereix un exercici de conversió 
personal: 

«Déu destinà la terra, amb tot el que s’hi conté, per 
a ús de tots els homes i pobles, talment que els béns 
creats aflueixin de manera equitativa a tots, essent-
ne guia la justícia, companya de la caritat»10. 

Això ens porta a ampliar la mirada i incidir amb 
l’acció no solament al nostre territori, sinó més enllà 
de les fronteres, fent que el patiment de les persones 
d’altres països i les injustes relacions internacionals 
sigui també nostres. 

Volem caminar cap a un ser persones en societat, que 
treballen per un desenvolupament humà integral, fent 
tot el possible per satisfer les necessitats, el sentit vi-
tal de les persones i la participació en la construcció 
d’una comunitat humana que estableix les seves rela-
cions des de la solidaritat, la comunió amb els altres i 
el diàleg fratern que fa possible la pau.

«El dret al desenvolupament és un dret humà inalie-
nable en virtut del qual tot ésser humà i tots els po-
bles estan facultats per a participar en un desenvolu-
pament econòmic, social, cultural i polític en el qual 
puguin realitzar-se plenament tots els drets humans 
i llibertats fonamentals»11.

9 Pacem in terris, n. 35.

10 Gaudium et Spes (GS), n. 69.

11 Declaració sobre el Dret al desenvolupament, 1986. 
Resolució 41/128. de 4 de desembre de 1986, adoptada 
per l’Assemblea General de l’Organització de Nacions 
Unides, article 1.1.
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CONTINGUTS
Per salvar la nostra supervivència, s’ha fet urgent 
i imprescindible aprendre a viure en comunitat. 
Compartim espai-territori, una mateixa casa 
comuna, la nostra Terra, que hem posat en risc 
d’habitabilitat pels nostres excessos a tots els 
nivells, perquè causen un canvi climàtic en tot 

el planeta, perquè causen desordres i situacions 
de caos que provoquen en els nostres semblants 
pobresa, aïllament i rebuig. Tot això ha generat, 
a més, un tsunami de mobilitat humana buscant 
aliment, pau i seguretat. 

Claus de la campanya
 J Vivim en un espai comú, de tots i per a tots: la 

casa comuna i el repte de cuidar el nostre món 
des de la solidaritat i sostenibilitat. La Creació és 
lloc de trobada i desenvolupament de la comu-
nitat, i compta amb unes regles de joc: els Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS).

 J Crida a ser comunitat global des de l’enforti- 
ment de les diverses comunitats locals, però 
impulsant la consciència de pertinença a la co-
munitat universal. Enfortiment de la comuni-
tat i del treball pel bé comú.

 J Dret a viure dignament i a desplaçar-nos per 
l’aldea global: dret a moure’ns dins de casa nos-
tra, tots som migrants (cerca de noves opor-
tunitats, intercanvi, acollida, participació, pau, 
seguretat). 

 J El repte de donar respostes a la nostra realitat 
global: promoure relacions humanes basades 
en la fraternitat, la gratuïtat, la misericòrdia i 
la comunió. 

Una campanya, dos moments 
«Cridats a ser comunitat» és el missatge clau 
per a aquest any, però la Campanya institucional 
té dos moments que celebrem d’una manera es-
pecial:

Nadal. Amb l’Advent comença de nou el camí 
per als cristians. Celebrem el Naixement de Jesús, 
el Fill de Déu, que novament es fa vida entre nos- 
altres, en cada un. Estem cridats a construir des 
del que és nou, des de la novetat i senzillesa d’un 
Déu que es fa humanitat i ens recorda que totes 
les criatures som fills i filles, germans i germanes. 
Aquest és el nostre punt de partida per ser comu-
nitat, per construir una nova societat.

Setmana de la Caritat. A Càritas celebrem el 
Dia de Caritat coincidint amb el Dia del Corpus 
Christi, la celebració de l’Eucaristia. És la nos-
tra festa gran, un moment especial per celebrar 
l’Amor que es lliura, especialment, als preferits de 
Déu, als que viuen en pobresa, desigualtat, sense 
drets, exclosos de tothom. Cada vegada són més 
les Càritas Diocesanes que celebren durant tota 
una setmana multitud d’activitats, per donar testi-
moni i donar a conèixer a la resta de la societat els 
projectes que desenvolupa a cada territori. És una 
manera de sensibilitzar a través de l’acció que du a 
terme durant tot l’any, per obrir les seves portes 
i dir, com Jesús de Natzaret, «veniu i ho veureu». 

5

guia de CAMPANYA



MATERIALS

CARTELLS 
I DÍPTICS
Material per acompanyar els dos mo-
ments forts de la campanya, per donar a 
conèixer el lema i el missatge principal que 
volem transmetre.

CARPETA 
DIDÀCTICA
Conté material de sensibilització que pot ser utilit-
zat en diversos àmbits (escoles, parròquies, grups 
juvenils, comunitats). Amb una metodologia par-
ticipativa, s’aporten dinàmiques per treballar en 
grup diferents temes que ajuden a la reflexió so-
bre els temes que es proposen. S’acompanya de 
propostes d’acció i sensibilització per promoure els 
missatges de la campanya.

S’hi inclou una guia de campanya, el quadern di-
dàctic d’adults, joves i infants i un CD amb material 
audiovisual com a suport a la presentació de la cam-
panya i els seus continguts.

www.caritas.es
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MATERIAL DIDÀCTIC I AUDIOVISUAL 2016-2017

Càritas

La música i les imatges que es reprodueixen en aquest material didàctic han estat cedides a 

Càritas únicament i exclusiva per a ús adscrit a aquest material.
La seva difusió només es podrà fer com a suport a la tasca de sensibilització 

en valors que Càritas fa entre les seves bases, que inclouen col·legis i 
parròquies, per la qual cosa cal entendre el material cedit com 

a material complementari del material didàctic.
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Algunes claus per utilitzar el material:

1. La guia de campanya presenta la fonamentació i les idees clau per treballar durant aquest any. És 
indispensable una estona de lectura per familiaritzar-s’hi i saber de què estem parlant.

2. Els quaderns didàctics recullen la part pràctica del nostre treball de sensibilització. Contenen do-
cuments de reflexió sobre temes més concrets, dinàmiques per al treball personal i de grup, que 
ens acosten a la realitat i, sobretot, ens conviden a adoptar gestos concrets. Es pot seleccionar el 
material que es vulgui treballar i adaptar-lo a la realitat de les persones i els grups. Ofereix una 
àmplia varietat de propostes i claus per adoptar hàbits més solidaris i deixar petjades concretes de 
justícia en el dia a dia.
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EN ACCIÓ

Campanya  
«Si cuides el planeta, 
combats la pobresa»

Com a resposta a la invitació del papa Francesc 
a reflexionar i construir una veritable ecologia 
humana com expressa en l’encíclica Laudato si’, 
la iniciativa «Enllaça’t per la Justícia», formada 
per diverses organitzacions d’Església, ha posat 
en marxa una campanya de sensibilització amb el 
lema «Si cuides del planeta, combats la pobresa».

L’objectiu principal és que la comunitat cristiana 
i la societat en general prenguem consciència de 
les conseqüències que té el model de desenvolu-
pament actual sobre el planeta i també de la con-
nexió directa que aquest model té amb les con-
dicions de vida de pobresa extrema que pateixen 

milions de persones al món. A través d’aquesta 
campanya, es vol promoure la construcció d’una 
ciutadania global i solidària, conscients de la ne-
cessitat urgent de la cura del planeta i de les per-
sones, apostant pel canvi individual i col·lectiu 
d’hàbits i prioritats.

Per a més informació:  
www.enlazateporlajusticia.org

Migrants amb drets
Es tracta d’una iniciativa per aprofundir en xarxa 
sobre la realitat migratòria actual. El fet de mi-
grar forma part de la inquietud de l’ésser humà de 
tots els temps en la recerca de si mateix i del seu 
desenvolupament personal i social. En moltes oca-
sions migrar s’ha convertit en una situació forçosa 
per causes molt diverses.

En aquest temps, se’ns convida a ampliar el focus 
de la nostra mirada per tal d’augmentar la nostra 
sensibilitat i conèixer les causes i la realitat migra-
tòria que viuen milers de persones al nostre món 
i reclamar el compliment dels drets humans que 
les emparen.

Per a més informació: www.caritas.es

PER LA JUSTÍCIA
ENLLAÇA’T

HOSPITALITAT
DIGNITAT
#MigrantsAmbDrets
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Segueix-nos al  facebook.com/caritas.espanol i al  @_CARITAS

El nostre planeta és la nostra casa. La Casa Comuna. La Casa de Tothom…

Però pateix molt. Li cal una reparació urgent.

Per això, a Càritas estem disposats a remodelar-la…

Començant pels fonaments, que són els nostres valors.

Hem de ser menys individualistes i més senzills. Menys consumistes i més cooperatius. Menys 
indiferents i més generosos. Menys ambiciosos i més compromesos.

També necessitem una estructura nova.

Cal crear una economia solidària. Donant suport a les empreses socials, a la creació de feina i als bancs 
ètics.

Necessitem més portes i més finestres. perquè tota la humanitat accedeixi al futur, amb una bona 
educació, aliments, aigua potable i un habitatge digne.

Necessitem una façana i una teulada, que a la CASA COMUNA són els Drets Humans. Fonamentals 
per viure protegits.

I, finalment, necessitem Eficiència Energètica i Sostenibilitat. Hem d’adoptar hàbits de vida sempre 
responsables amb la naturalesa, perquè la cura de la Creació és a les nostres mans.

A Càritas estem segurs. La casa es pot remodelar. Si ens unim tots… Deixarem petja actuant en la 
reparació.

Aconseguirem viure com germans a la Casa Comuna. La Casa de tots… el nostre planeta, on vivim 
més de 7.000 milions de persones, destinades a entendre’ns i a ajudar-nos.

Càritas. cridats a ser comunitat.


