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PRESENTACIÓ 
GUIA PER A L’ANIMADOR

Amb aquesta Campanya Institucional 2016-17, aca-
ba la Campanya triennal que Càritas va començar 
en el curs 2014-15 amb el lema general: «Estima 
i viu la Justícia». Després de veure durant el pri-
mer any de Campanya què passa amb els nostres 
germans i germanes, i després de posar-nos en 
camí per deixar empremtes de Justícia durant el 
segon any de Campanya, en aquest últim any, amb 
aquesta Campanya que ara iniciem, arribem a la 
destinació final: fer habitable la Casa Comuna que 
és el nostre planeta Terra.

Si volem sobreviure com a humanitat, estem cri-
dats a ser en comunitat, a viure formant comuni-
tat fraterna. Aquest és el sub-lema de la Campa-
nya d’enguany: «Cridats a ser comunitat». Ens 
mou i ens empeny el model i testimoniatge de les 
primeres comunitats cristianes. El nostre somni 
és encarnar en el nostre segle xxi el que ells i elles, 
amarats d’Esperit Sant, van fer en el seu temps. 
Volem ser encomanadors d’aquest «altre món 
possible» que sigui «Casa Comuna» per a tothom.

«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).

Aquestes són les cinc propostes que volem fer 
des de Càritas per fer habitable la nostra Casa 
Comuna:

1a proposta

El nostre planeta Terra és la Casa Comuna per 
a més de 7.400 milions de persones. Però aques-
ta Casa està molt deteriorada. Els fonaments 
estan afectats per una profunda crisi de valors. 
L’individualisme, la cobdícia, el consumisme, la 

indiferència, la competitivitat... l’estan destruint. 
Proposem a tothom unir-se als qui ja estan po-
sant en pràctica els valors humans i actituds que 
«sanejaran» els fonaments de la nostra Casa Co-
muna. Es tracta de sumar-se a altres per, junts, en 
comunitat, poder curar i transformar.

2a proposta

El deteriorament dels fonaments provoca greus 
danys estructurals a la nostra Casa Comuna, el 
principal dels quals és el sorgiment d’un Sistema 
Econòmic que MATA, empobreix, exclou els que 
hi viuen. Proposem construir junts una Econo-
mia Solidària que posa les persones en el centre, 
que crea oportunitats laborals per a tots i que té 
cura del medi ambient. Ho aconseguirem donant 
suport a les empreses socials, fomentant una ban-
ca ètica i afavorint el comerç just.

3a proposta

També hi ha greus defectes d’accessibilitat, no to-
tes les persones poden accedir a les estances de 
la Casa Comuna, als béns i serveis indispensables 
per viure: aliments, aigua potable, sanitat, educa-
ció, habitatge digne, seguretat, refugi, etcètera. Els 
que busquen un futur millor o fugen de la guerra 
o persecució ho tenen difícil per passar les fron-
teres dels països desenvolupats. Proposem que, 
enfront de la situació actual dels migrants i refu-
giats, hi hagi més Hospitalitat, més Dignitat per 
aconseguir migrants i refugiats amb Drets. 

4a proposta

A la Casa Comuna, els Drets Humans són la teu-
lada protectora que permet viure amb dignitat, 
però en moltes ocasions els Drets Humans són 
només façana, aparença, element «decoratiu» que 
deixa desprotegides una infinitat de persones. 
Proposem defensar els Drets Humans i conèi-
xer els Objectius de Desenvolupament Sosteni-
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MATERIALS DIDÀCTICS

Com utilitzar-los
Els materials didàctics que oferim a continuació 
pretenen donar a conèixer aquestes cinc propos-
tes i aprofundir en cadascuna, perquè es puguin 
fer aplicables tant personalment com comunitària-
ment.

Volen ajudar que prenguem consciència que cada 
un de nosaltres té la seva responsabilitat per fer 
possibles aquestes propostes, en la part que ens 
correspongui, per petita o insignificant que sembli. 
Volen ajudar que assumim la part que ens corres-
pon per fer possible la Casa Comuna, on tothom 
pugui viure amb dignitat. Com deia santa Teresa 
de Calcuta: «A vegades sentim que el que fem és 
tan sols una gota al mar, però el mar seria menys 
si li faltés aquesta gota».

Aquests materials es posen a disposició dels ani-
madors de grups d’adults i comunitats cristianes 
perquè n’utilitzin aquells recursos que creguin 
més oportuns per treballar i aprofundir el missat-
ge de la Campanya.

L’animador haurà de conèixer molt bé la Cam-
panya Institucional i amarar-se del seu missatge, 
contingut i activitats, a més del que li pugui sugge-
rir o despertar creativament com a accions noves 
ideades per ell o pel seu equip. Ell i el seu equip 
decidiran quins continguts, accions i activitats pro-
posaran de fer.

Comptant amb els materials i propostes de la 
Carpeta Didàctica de la Campanya Institucional, 
més el que es pugui crear o idear de nou a partir 
de la mateixa campanya, s’elaborarà la programa-
ció de tot el que es durà a terme durant l’any en la 
comunitat o entitat.

La creativitat és molt important, cal fomentar-la i 
cultivar-la, perquè permetrà idear noves accions 
de sensibilització que no es troben a la Carpeta 
Didàctica o bé adaptar les que hi surten segons les 
necessitats que tinguem.

ble. Així podrem exigir als nostres governants que 
els introdueixin en el seu compromís polític. Això 
ens implicarà compromisos, gestos concrets en el 
nostre dia a dia. 

5a proposta

Finalment, l’estil de vida, el model de producció i 
de consum provoca tal quantitat de residus con-
taminants i tal deteriorament mediambiental que 
amenacen seriosament la Vida al nostre planeta. 
Proposem tenir cura decididament de la nostra 

Mare Naturalesa. A Càritas treballem per incidir 
en el govern, i sensibilitzar la comunitat cristiana i 
la ciutadania per adoptar hàbits i estils de vida res-
ponsables i sostenibles.

Com diu el sant pare Francesc, «moltes coses han 
de reorientar el seu rumb, però primer de tot la 
humanitat necessita canviar. Fa falta la consciència 
d’un origen comú, d’una pertinença mútua i d’un 
futur compartit per tots. Aquesta consciència bà-
sica permetria el desenvolupament de noves con-
viccions, actituds i formes de vida» (Carta Encíclica 
Laudato si’, 202).
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DOCUMENT 1:  

Presentació del missatge de Campanya: 
«CRIDATS A SER COMUNITAT»

Objectiu: Presentar el missatge que Càritas vol llançar amb aquesta Campanya, i 
reflexionar mitjançant unes preguntes que afavoreixen el diàleg. És una manera 
de presentar la Campanya en petit grup sense necessitat de suport audiovi-
sual, per generar pensament i debat.

També s’ofereix la possibilitat de presentar aquest missatge de Campa-
nya a un gran grup, utilitzant el PowerPoint que hi ha al CD de la Car-
peta Didàctica. L’animador/a només haurà d’anar comentant el contingut de 
cada diapositiva. La durada de l’exposició no ha d’excedir els 20 minuts, aproximadament. Al final de 
l’exposició, podrà lliurar als assistents aquest document 1 complet (per treballar-lo i comentar-lo en aquest 
moment si hi ha temps o bé en un altre moment), o lliurar fotocopiades només les dues últimes pàgines 
d’aquest document, o també hi ha la possibilitat de lliurar-los «El clauer de Càritas per canviar el 
món» (aquest clauer està dins d’una activitat del document 8 d’aquest Quadern, sobre propostes per 
a la Setmana de la Caritat, en què també s’explica com lliurar el clauer).

Amb tot això volem oferir la possibilitat de fer la difusió més gran del missatge de la Campanya i orga-
nitzar-ne actes de presentació.

DOCUMENT 2:  

SIMFONIA DE VALORS PER FONAMENTAR 
LA CASA COMUNA

Objectiu: Aprofundir en els valors que facin possible uns fonaments sòlids 
per a la Casa Comuna. La implicació personal és bàsica. Cada un de nosaltres 
som necessaris per fer realitat aquesta Casa Comuna que somiem, aquest 
món nou. El document pretén que fem aterrar aquests valors a la nostra vida 
quotidiana per fer-los nostres. 

DOCUMENT 3:  

PROPOSTES PER CONTRIBUIR 
A UNA ECONOMIA 
MÉS SOLIDÀRIA

Objectiu: Oferir una reflexió sobre la necessitat urgent d’un altre 
Model Econòmic, i conèixer les propostes que fa Càritas per encaminar-
nos plegats, amb accions concretes, cap a aquesta Economia Solidària.

Finalitat de cada material
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DOCUMENT  4: 

EL REPTE DE PROMOURE 
LA CONVIVÈNCIA 
INTERCULTURAL A 
LA CASA COMUNA

Objectiu: Generar un espai per a la reflexió i el diàleg sobre els nostres 
prejudicis, i davant d’això veure com podem iniciar un procés d’interculturalitat, 
en què la unió o el contacte de diverses cultures fan sorgir alguna cosa nova. Prendre consciència que 
tindrem futur com a societat si caminem cap a la interculturalitat.

DOCUMENT  5: 

DINÀMICA PER TREBALLAR 
PELS DRETS HUMANS 
A LA CASA COMUNA

Objectiu: Mitjançant una dinàmica que permeti prendre consciència de 
la importància dels Drets Humans en el nostre entorn més proper i en el 
global, donar a conèixer unes pistes sobre com treballar pels Drets Humans en 
el nostre àmbit d’influència.

DOCUMENT 6: 

CRIDATS A LA CONVERSIÓ 
ECOLÒGICA 

Objectiu: Oferir uns textos per prendre consciència, i deixar-se 
interpel·lar per les paraules del sant pare Francesc en la seva Encíclica 
Laudato si’, i veure fins a quin punt vivim, o estem disposats a viure, la 
conversió ecològica que ell ens demana, i com fer-la aterrar o posar-la 
en pràctica en les nostres vides.

DOCUMENT  7: 

CINC SETMANES, 
CINC COMPROMISOS 
PER CONSTRUIR LA 
CASA COMUNA
Objectiu: Facilitar propostes de compromís per dur a terme durant cinc 
setmanes, amb la finalitat de prendre consciència i implicar-se en la tasca de 

cridats a ser comunitat

per fer possible un món millor
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Refugiats

MigrantsPobres

Parcel·la

Terrassa

Terrassa

Cambra
dels mals
endreços

construir la Casa Comuna. Moments per llançar i utilitzar aquesta proposta serien en el temps d’Advent-
Nadal o en el temps de Quaresma.

DOCUMENT 8: 

PROPOSTA PER ORGANITZAR  
LA SETMANA DE LA CARITAT 

Objectiu: Sensibilitzar els membres de la parròquia, les perso-
nes properes del barri o poble, a través d’una sèrie d’activitats 
que pot coordinar l’equip de Càritas parroquial.

En les dues campanyes anteriors, al Quadern didàctic 
d’Adults, vam oferir una llista d’accions possibles perquè cada 
comunitat o entitat organitzés la seva Setmana de la Cari-
tat, per triar aquells actes o accions proposats que cregues-
sin més adequats. Per a aquest any no repetirem el que ja s’ha 
dit anteriorment, sinó que hi afegirem alguna proposta més 
per respondre millor al contingut específic d’aquesta Campanya. 
Si algú vol consultar el que es va proposar en les Campanyes ante-
riors, pot visitar aquest enllaç: 

http://www.caritas.es/qhacemos_campanas.aspx

DOCUMENT 9: 

GUIÓ DE PREGÀRIA 
PER SER COMUNITAT 

Objectiu: Facilitar un temps per a la pregària, veritable 
motor transformador de la comunitat, en què escoltem i 
sentim la crida que Déu ens fa a ser en comunitat, i fer pos-
sible aquesta Casa Comuna que Jesús va venir a construir fa 
2.000 anys.
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Presentació del missatge de Campanya de 
CÀRITAS 2016-17:

«CRIDATS A SER 
COMUNITAT»

DOCUMENT 1

Campanya triennal de Càritas 2014-2017

Després de VEURE què 
passa amb els nostres 
germans i germanes…

... i posar-nos a caminar per 
deixar petjades de JUSTÍCIA

...arribem a la nostra 
destinació final: fer habitable 

la CASA COMUNA

Lema general:

QUÈ FAS AMB
EL TEU GERMÀ?

PRACTICA
LA JUSTÍCIA

deixa la teva empremtadeixa la teva empremta

cridats
comunitat

a ser

2014-15 Any 1r de Campanya 2015-16 Any 2n de Campanya 2016-17 Any 3r de campanya

Perquè si volem sobreviure 
com a humanitat, estem 

CRIDATS a SER 
COMUNITAT, a viure 

formant comunitat 
fraterna
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Però... quin és avui 
dia l’estat de la CASA 
COMUNA on vivim 
al voltant de 7.400 
milions de persones?

Refugiats

MigrantsPobres

Parcel·la

Terrassa

Terrassa

Cambra
dels mals
endreços

Per llei, l’ITE s’encarrega de garantir el bon estat i manteniment de tot 
l’edifici. Vegem l’informe que ha fet de la nostra CASA COMUNA.

En aquesta inspecció es revisen cinc element de l’edifici: fonaments; 
estructura; accessibilitat; façana i teulada; eficiència energètica i 
sostenibilitat.Inspecció Tècnica 

d’Edificis
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1. FONAMENTS

!
S’observa un deteriorament 
greu causat per una crisi 
de valors que posa en perill 
l’habitabilitat de l’edifici.

PROPOSEM que T’UNEIXIS als qui, ara, ja posen en pràctica 
els valors i actituds que «sanejaran» els fonaments de la nostra 
CASA COMUNA.

Valors i actituds que danyen els fonaments

1. Individualisme (cerca del propi interès egoista).
2. Benefici-enriquiment peti qui peti (cobdícia).
3. Consumisme.
4. Competitivitat.
5. Indiferència.
6. Els diners són l’ídol al qual serveix (i amb què mesura el valor de totes les coses... i persones).
7. Es nega la preeminència de l’ésser humà.
8. Afany de poder, domini.
9. Desconnexió de la Mare Naturalesa.
10. Superficialitat (no es conrea la pròpia profunditat personal, ni l’espiritualitat o transcendència).

Valors i actituds per posar en pràctica

1. Fer comunitat, cercar sempre el bé comú, ser participatiu.
2. Compartir i viure senzillament.
3. Fer consum responsable.
4. Ser cooperatiu.
5. Tenir un compromís solidari (treballant per la justícia i pels drets).
6. Els diners no regeixen la meva vida.
7. El bé de l’ésser humà és el primer.
8. Afany de servei i gratuïtat.
9. Cura de la Mare Naturalesa i relligament amb ella.
10. Cultiva la pròpia profunditat, l’espiritualitat, la transcendència.

MÀ
A L’OBRA

estem treballant

Els meus fonaments personals estan afectats per aquests valors-actituds?

Busca grups que practiquin alguns d’aquests valors, uneix-t’hi.  
El camí es fa millor si el fem plegats.
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2. ESTRUCTURA

!
Els fonaments deteriorats afecten la 
CASA COMUNA i li provoquen greus 
danys estructurals. El principal, el 
sorgiment d’un sistema econòmic 
que MATA, empobreix, exclou els 
qui hi viuen.

Proposem construir junts una economia solidària que posi les 
persones al centre, que creï oportunitats laborals per a tothom 
i que cuidi el medi ambient. Ho aconseguirem donant suport a 
les empreses socials, fomentant una banca ètica i afavorint el 
comerç just.

Càritas promou una economia solidària que presenta alternatives en les diferents fases 
de l’activitat econòmica. 
Estàs convidat/da a col·laborar, a donar suport i a implicar-te en aquestes iniciatives.

Acompanyem en la cerca de feina i impulsem la 
integració al mercat laboral com a via d’inclusió social.

Càritas té 45 entitats d’economia social: les empreses 
d’inserció, cooperatives i centres especials d’ocupació 

són ponts que permeten passar de l’exclusió social a 
la integració.

Proposem a empreses i a totes les persones que 
contribueixin al desenvolupament d’una economia 
més solidària

Càritas col·labora amb 
les entitats que faciliten 

l’accés al crèdit a 
col·lectius exclosos, 
que contribueixen a 

un desenvolupament 
socioeconòmic més just 
i que inverteixen només 

en projectes amb contingut 
social i mediambiental.

Impulsem un nou ordre 
internacional que generi 
relacions comercials 
justes. Més enllà de la 
comercialització dels 
productes, les nostres 
opcions són la difusió, 
reflexió i sensibilització.

1. Les desigualtats socials són cada vegada més patents. Els rics (minoria) cada cop 
són més rics i els pobres (majoria), més pobres (Evangelii Gaudium [EG], 52).

2. Grans masses de la població es veuen excloses i marginades: sense treball, sense 
horitzons, sense sortida (…) Són rebuigs, «sobrants» del sistema (EG, 53).

3. Per poder sostenir un estil de vida que exclou els altres, s’ha desenvolupat una glo-
balització de la indiferència (EG, 54).

4. Vivim en la dictadura de l’economia sense un rostre i sense un objectiu veritable-
ment humà (EG, 55).

5. A tot això s’afegeix una corrupció ramificada i una evasió fiscal egoista, que han 
assumit dimensions mundials (EG, 56).

6. En aquest sistema, qualsevol cosa que sigui fràgil, com el medi ambient, queda in-
defensa davant els interessos del mercat (EG 56).

MÀ
A L’OBRA

estem treballant

ECONOMIA I
PERSONES

OCUPACIÓ
INCLUSIVA

ECONOMIA
SOCIAL

MEDI
AMBIENT

EMPRESES CONSUM
RESPONSABLE

COMERÇ
JUST

FINANCES
ÈTIQUES

CANVIANT EL FOCUS CANVIEM
ELS RESULTATS
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3. ACCESSIBILITAT

!
Es constaten greus defectes 
d’accessibilitat, no totes les 
persones poden a accedir a les 
estances de la CASA COMUNA, 
als béns i serveis indispensables 
per viure: ALIMENTS, AIGUA 
POTABLE, SANITAT, EDUCACIÓ, 
HABITATGE DIGNE, REFUGI...

PROPOSEM QUE T’UNEIXIS 
a la Campanya «Migrants amb 
Drets» de Càritas, Comissió Episcopal 
de Migracions, Confer, Companyia de 
Jesús, Justícia i Pau.

Enfront de la situació actual dels migrants i refugiats, volem MÉS Hospitalitat, Més Dignitat per 
aconseguir MIGRANTS i REFUGIATS amb DRETS «perquè som custodis dels nostres germans i 
germanes on sigui que visquin» (sant pare Francesc).

1. Als qui busquen un futur millor als països desenvolupats, els és molt difícil travessar les 
fronteres si són pobres. (Negació dels Drets Humans.)

2. Els qui fugen de la guerra, dels conflictes, de la inseguretat, de la degradació mediambiental, o 
pateixen persecució per motius polítics, ideològics, racials, religiosos, i cerquen refugi als països 
desenvolupats... ho tenen difícil. (Negació de Drets Humans.)

3. Hi ha prejudicis racistes en els habitants dels països desenvolupats que veuen una amenaça 
en els migrants.

4. Els països desenvolupats no inverteixen el necessari per millorar les condicions de vida 
en els països necessitats d’ajuda, ni estableixen polítiques migratòries serioses que respectin els 
Drets. (Incompliment de l’Acord de l’ONU.)

MÀ
A L’OBRA

estem treballant

HOSPITALITAT
DIGNITAT
#MigrantsAmbDrets

Participar en totes les iniciatives, accions i mobilitzacions que es proposin canviar o 
corregir les polítiques migratòries del govern (per exemple: No a l’acord UE-Turquia; o exigir que 
Espanya aporti el 0,7 % del PIB per a Ajuda Oficial al Desenvolupament i tallar així moltes de les causes 
de les migracions involuntàries, ara només aporta un xic més del 0,1 %; o denunciar que Espanya és el 
país més restrictiu per concedir l’estatus de refugiat; posar fi als CIE, etcètera).

Oferir-se com a voluntari o aportar recursos per fer possible el compromís públic de l’Església, 
a través dels seus programes i entitats, per ACOLLIR i ACOMPANYAR els qui quedin fora del 
sistema (sol·licitants d’asil i refugiats sense protecció que ja estan aquí, o persones migrants).

Vèncer PREJUDICIS i contribuir per desmuntar-los entre les persones amb qui ens 
relacionem, per aconseguir una mirada positiva de les migracions, veure-ho com una cosa 
enriquidora i afavorir així l’ACOLLIDA i la INTERCULTURALITAT.
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4. FAÇANA I TEULADA

!
A la CASA COMUNA els Drets 
Humans són la façana i la teulada 
protectora dels seus residents, la 
cobertura que els permet viure 
amb dignitat, però en moltes 
ocasions els Drets Humans 
solament són una façana, 
aparença, element «decoratiu» que 
deixa desprotegides infinitat de 
persones.

El sant pare Francesc es pregunta: «Quina mena de món volem deixar als 
qui vénen darrere nostre?» Volem un món sense pobresa, fam i desigualtat. Un 
món amb accés universal a aigua i sanejament, educació i energia neta, 
on les persones puguin viure amb seguretat i portar a terme el seu potencial humà 
amb plenitud.

PROPOSEM DEFENSAR els Drets Humans i CONÈIXER els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). Tots els governants s’han compromès a fer-los 
realitat el 2030. Hem de conèixer-los per poder exigir als nostres governants que 
els introdueixin en el seu compromís polític perquè els compleixin a casa nostra, i hi 
contribueixin en la part que els correspongui perquè puguin complir-se en els països 
empobrits.

A causa de la «fonamentació deficient», de les «fallades estructurals» i dels «defectes en l’accessibilitat», 
els DRETS HUMANS s’incompleixen sistemàticament.

La crisi ha provocat un retrocés mundial en el respecte als Drets

Per posar-ne alguns exemples:

 J No s’ha arribat al compliment d’eradicar la fam i la pobresa extrema al món el 2015, tal com es 
van comprometre els governants en els ODM.

 J Incompliment vergonyant de Drets en la crisi de refugiats... «L’Europa defensora dels Drets Hu-
mans és un mite romàntic» (B, de Sousa, sociòleg).

 J Espanya suspèn l’examen de Drets Humans de l’ONU («expulsions en calent», desigualtat de gène-
re, CIE o discriminació en l’accés a l’habitatge, educació o sanitat).

 J A Espanya Càritas parla de Drets «minvants» davant la crisi. (Augment de les restriccions per a 
l’accés a Drets Socials.)

MÀ
A L’OBRA

estem treballant
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1 FI
DE LA POBRESA 

6 AIGUA NETA
I SANEJAMENT

11 CIUTAT I
COMUNITATS
SOSTENIBLES

16 PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

17 ALIANCES PER
ACONSEGUIR
ELS OBJECTIUS

2 FAM
ZERO

7 ENERGIA ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT

12 PRODUCCIÓ
I CONSUM
RESPONSABLES

3 SALUT 
I BENESTAR

8 TREBALL DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

13 ACCIÓ
PEL CLIMA

4 EDUCACIÓ
DE QUALITAT

9 INDÚSTRIA,
INNOVACIÓ
I INFRAESTRUCTURA

14 VIDA
SUBMARINA

5 IGUALTAT
DE GÈNERE

10 REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS

15 VIDA
D’ECOSISTEMES
TERRESTRES

Posar fi a la pobresa 
en totes les formes 
arreu del món.

Garantir la 
disponibilitat d’aigua 
i el seu ordenament 
sostenible i el 
sanejament per a 
tothom.

Aconseguir que 
les ciutats i els 
assentaments 
humans siguin 
inclusius, segurs, 
resilients i 
sostenibles.

Posa fi a la fam, 
aconseguir la 
seguretat alimentària 
i la millora de la 
nutrició i promoure 
l’agricultura 
sostenible.

Garantir l’accés a una 
energia assequible, 
segura, sostenible 
i moderna per a 
tothom.

Garantir modalitats 
de consum 
i producció 
sostenibles.

Promoure societats 
pacífiques i 
inclusives per al 
desenvolupament 
sostenible, facilitar 
l’accés a la justícia 
per a tothom.

Enfortir els mitjans 
d’execució i 
revitalitzar l’aliança 
mundial per al 
desenvolupament 
sostenible.

Garantir una vida 
sana i promoure 
el benestar per a 
tothom en totes les 
edats.

Promoure el 
creixement 
econòmic sostingut, 
inclusiu i sostenible, 
l’ocupació plena i 
productiva i el treball 
decent per a tothom.

Adoptar mesures 
urgents per 
combatre el canvi 
climàtic i els seus 
efectes.

Garantir una 
educació inclusiva, 
equitativa i de 
qualitat i promoure 
oportunitats 
d’aprenentatge 
durant tota la vida 
per a tothom.

Construir 
infraestructura 
resilient, promoure 
la industrialització 
inclusiva i sostenible 
i fomentar la 
innovació.

Conservar i utilitzar 
en forma sostenible 
els oceans, els 
mars i els recursos 
marins per al 
desenvolupament 
sostenible.

Aconseguir la igualtat 
entre els gèneres i 
l’apoderament de 
totes les dones i 
nenes.

Reduir la desigualtat 
en i entre els països.

Protegir els 
ecosistemes, 
restablir-los i 
promoure’n l’ús 
sostenible.
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5.  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
I SOSTENIBILLITAT

!

!

L’estil de vida, el model de producció 
i de consum que es té a la CASA 
COMUNA provoca tanta quantitat 
d’emissions de CO2 (causant de 
l’escalfament global), tanta quantitat 
de residus contaminants, destrucció 
de recursos naturals, desaparició 
d’espècies d’animals i vegetals, deteriorament 
mediambiental... que AMENAÇA seriosament la 
VIDA al nostre planeta (Cf. Laudato si’ [LS] 23, 32, 33, 34, 161).

Si no s’hi posa remei... el CANVI CLIMÀTIC està en marxa, 
amb greus conseqüències. Els pitjors impactes els patiran els països en 
desenvolupament.

 J L’ambient humà i l’ambient natural es degraden junts… Els efectes més greus 
de totes les agressions ambientals els pateix la gent més pobra (LS, 48).

 J Augment dels migrants fugint de la misèria empitjorada per la degra-
dació ambiental, els quals no són reconeguts com a refugiats (LS, 25).

 J Hi ha un veritable «deute ecològic», particularment entre el Nord i el Sud 
(LS, 51).

 J El nostre planeta té recursos limitats. L’actual sistema econòmic i 
de producció mundial és insostenible (LS, 61).

 J El sotmetiment de la política davant la tecnologia i les finances 
es mostra en el fracàs de les Cimeres mundials sobre medi ambient 
(LS, 54). (Tant de bo no passi el mateix amb l’Acord de París 2015.)

No hi ha dues crisis separades, una d’ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi sòcio-
ambiental. Les trajectòries per a la solució requereixen una aproximació integral per a combatre la pobresa, 
per a  retornar la dignitat als exclosos i simultàniament per a protegir la natura (LS, 139).

PROPOSEM que T’UNEIXIS 
als qui treballen per tenir cura 
de la Creació:

Càritas, juntament amb la plataforma 
de societat civil «Aliança pel Clima» 
i també amb altres organitzacions 
catòliques, integrades en «Enllaca’t 
per la justícia».

MÀ
A L’OBRA

estem treballant

Treballem per incidir en el govern, i sensibilitzar la comunitat cristiana i la ciutadania per a l’adopció 
d’hàbits i estils de vida responsables i sostenibles.

PER LA JUSTÍCIA
ENLLAÇA’T
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CONVERSIÓ ECOLÒGICA personal, familiar, comunitària. Assumir el deure de cuidar la 
creació amb petites accions quotidianes (evitar l’ús de material plàstic i paper, no malgastar aigua, 
separar residus, no malbaratar menjar, tractar amb cura els altres éssers vius, fer servir transport públic, 
plantar arbres, apagar llums innecessaris, reciclar, reutilitzar coses en comptes de llençar-les, etcètera (LS 
211, 212, 219).

VIURE SENZILLAMENT. Retorn a la simplicitat que ens permet gaudir amb poc, aturar-nos a valorar el 
que és petit, agrair les possibilitats que ens dóna la vida sense aferrar-nos al que tenim ni entristir-nos pel que 
no posseïm. I evitar, així, caure en la dinàmica de l’acumulació (LS 211, 212, 219).

CANVIANT L’ESTIL DE VIDA podem exercir pressió sobre els qui tenen poder polític, 
econòmic i social. És el que passa quan els moviments de consumidors aconsegueixen que deixin 
d’adquirir-se certs productes i així es tornen efectius per a modificar el comportament de les empreses, 
FORÇANT-LES a considerar l’impacte ambiental i els patrons de producció. Això ens recorda la responsabilitat 
social dels consumidors. Comprar és sempre un acte moral i no sols econòmic (LS 206).

PARTICIPAR en les accions que Càritas proposi a través de la campanya «Enllaça’t per la Justícia».

Després de veure l’informe de l’ITE amb les seves propostes 
de millora per a la CASA COMUNA, només falta que 
estiguem disposats a posar MÀ A L’OBRA i comprometre’ns 
amb aquestes cinc PROPOSTES DE CÀRITAS. Si hi estem 
disposats… farem possible la CASA COMUNA que somiem.

PRACTICAR 
els VALORS que 
contribueixen a una 
societat més justa i 

fraterna

DONAR SUPORT 
a l’ECONOMIA 
SOLIDÀRIA i  
implicar-m’hi

DEFENSAR els 
Drets i exigir que els 
ODS s’introdueixin 

en les polítiques i els 
plans del govern

CUIDAR la Creació 
tenint un estil de 
vida responsable i 

sostenible

COMBATRE els 
PREJUDICIS, practica 

l’ACOLLIDA, la 
interculturalitat
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Per als qui JA vulguin entrar a aquesta CASA per fer-
la HABITABLE, els oferim aquest joc de claus per obrir 
la porta. (Qualsevol de les claus obre la porta, se’n 
poden triar tres per tenir-les en el proper clauer.)

A les teves mans tens...

la clau
per

posar
fi a

la fam

la clau per
cuidar de

la Naturalesa

la clau
per

posar
fi a la

pobresa

la clau per
posar fi al rebuig,
els prejudicis
i la discriminació

la clau
per lliurar-nos
sense mesura

la clau
per trencar
els murs,
les tanques de
la vergonya

la clau
per a la participació
i el foment del
comunitari

la clau
per esborrar la indiferència
i l’individualisme
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la clau 
per fer 
possible 
l’harmonia, 
la convivència, 
la trobada, 
la cordialitat

la clau
per la igualtat

entre dona
i home

oluntari

la
clau de
comprometre’s 
com a 

la clau per
al diàleg i
la trobada
interreligiosos

PREGUNTES PER AL DIÀLEG
1. Comenta el que t’ha semblat, o la reflexió que t’ha suscitat, o el que t’ha suggerit l’informe de l’ITE 

sobre la CASA COMUNA en cadascun dels cinc apartats analitzat: fonaments, estructura, accessi-
bilitat, façana-teulada i eficiència energètica i sostenibilitat.

2. Quines de les cinc propostes ja poses en pràctica? Quines voldries posar en pràctica aquest any?

3. Quines tres claus tries per entrar a aquesta CASA COMUNA per començar a fer-la habitable en 
allò que depengui de tu? (Pots crear dues claus més que pensis que també són necessàries).

4. Si formem part d’una comunitat cristiana, o d’una altra entitat, quines propostes de la campanya 
podem assumir comunitàriament i com podem concretar-les?

la clau
per denunciar
la falta de
Drets

la clau 
per tendir 
ponts i 
trencar el que 
ens separa
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SIMFONIA DE VALORS  
PER FONAMENTAR  
LA CASA COMUNA

DOCUMENT 2

Volem una CASA COMUNA 
que estigui assentada sobre els 

fonaments dels VALORS que fan possi-
ble un altre món més JUST, FRATERN i SOLIDARI. 
Això només serà possible si cadascun de nosaltres 
aporta la melodia, el so del seu instrument musical; 
aquest so no és sinó viure i practicar en la nostra 
vida quotidiana aquests valors.

Si no volem quedar-nos en mers «solistes» tancats 
en el nostre petit món particular i volem que la nos-

tra melodia transformi el món sofrent en què vivim, 
estem CRIDATS A SER COMUNITAT, estem cri-
dats a «interpretar» junts la «partitura» de valors i 
actituds que convertiran aquest món en una CASA 
COMUNA acollidora i càlida on tothom podrà viure 
amb dignitat en harmonia amb la Natura.

Una manera simbòlica, o metafòrica, de mostrar o 
expressar tot això de què parlem és explicar el que 
va passar en una plaça pública un matí de diumenge 
en una ciutat de casa nostra: 

La gent era a la plaça, cadascú al seu món particular parlant de les seves 
coses, uns prenent cafè a les terrasses dels bars, uns altres passejant, uns 
altres de pas, no hi havia res especial... bé, sí que hi havia un músic, assegut 
amb el seu violoncel, a punt per tocar. Llavors una nena se li va acostar 
per deixar-li una moneda i el músic va començar a tocar el violoncel.

Al cap de poc d’estar tocant, a poc a poc comencen a afegir-s’hi músics amb 
els seus instruments per unir-se a la seva melodia. Arriben altres músics de la 
plaça per sumar-se a aquesta orquestra que s’està formant. La gent que estava 
tranquil·lament a la plaça comença a parar atenció al que passa i s’acosten a 
poc a poc per veure i escoltar el que allà s’està esdevenint. Al final, es forma 
una autèntica orquestra filharmònica que interpreta 
l’Himne a l’Alegria amb tota la seva força.

En realitat el que està passant és una 
mobilització espontània o flash mob, és a 
dir, una trobada en què, en un lloc públic, un 
grup de gent, en aquest cas una orquestra, 
es posa d’acord per fer un acte que cridi 
l’atenció de tots els que són a la plaça i els 
sorprengui. En aquest cas, el fet tenia un 
objectiu publicitari, però el que ens interessa 
d’aquesta història és veure l’extraordinari 
efecte que provoca la música en les persones 
de la plaça, fixar-se en les seves cares, els 
seus ulls, en com reaccionen en escoltar 
aquesta música ... els està TOCANT el COR.
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La plaça pública s’està transformant, deixa de ser un lloc d’individualitats separades 
unes de les altres, d’anonimat, de persones tancades en els seus mons d’interessos, 
preocupacions... i es converteix en un espai comunitari on tothom té l’impuls 
d’unir-se, d’acostar-se, de deixar el que estan fent, de contemplar, es veuen cares 
contagiades d’alegria, d’emoció, de vida, es palpa una espurna del que és l’escalfor 
fraterna d’un grup humà en el qual s’han trencat les barreres, les tanques invisibles, i 
s’ha format, per uns instants, una comunitat. Aquesta orquestra, sorprenentment, no 
només ha tocat la melodia, sinó que ha tocat el cor de les persones... transformant-
les, canviant-los el semblant, atraient-les a un món nou, i ha trencat les barreres 
que les distanciaven i s’han unit per escoltar plegades alguna cosa que les captiva.

Això és el que estem cridats a fer, aportar la nostra petita part,  
la nostra melodia, el nostre so, practicant els valors que facin possible 
un món més just i fratern, un món que sigui CASA COMUNA.

Podeu veure el vídeo d’aquesta orquestra en acció 
a través d’aquest enllaç:

https://www.youtube.com/
watch?v=ut7UjzjD2z4 

Quan mireu aquest vídeo, vegeu-ho com una me-
tàfora del que un grup de persones (orquestra) 
pot despertar i transformar en el seu entorn, si 
cadascuna aporta la seva petita part, el seu so, la 
seva melodia.

Allò petit és bonic. Allò petit és necessari. Les 
accions petites sempre són possibles. Qui es 
compromet a fer el que té a l’abast de la mà, 
de les seves possibilitats... per petit i insignifi-
cant que li sembli... delata que al seu interior hi 
habita una ànima gran.

La Mare Teresa de Calcuta deia: «Som petits 
instruments, però molts petits instruments, en 

les mans de Déu, poden fer grans coses: poden 
fer miracles». El que hem de tenir clar és que la 
petita part que ens correspon de fer per cons-
truir un món millor, si no la fem nosaltres, nin-
gú no ens la farà, quedarà per fer. A la simfonia 
de la Vida li faltaria el nostre so.

Si la nota digués: «una nota no fa melodia»... no hi hauria simfonia. Si la paraula digués: «una paraula no 
pot fer una pàgina»... no hi hauria llibre. Si la pedra digués: «una pedra no pot aixecar una paret»... no hi 
hauria casa. Si la gota d’aigua digués: «una gota d’aigua no pot formar un riu»... no hi hauria oceà. Si el 
gra de blat digués: «un gra de blat no pot sembrar un camp»... no hi hauria collita. Si l’home digués: «un 
gest d’amor no pot salvar la humanitat»... mai no hi hauria justícia, ni pau, ni dignitat, ni felicitat, sobre 
la terra dels humans.

Així com la simfonia necessita de cada nota, el llibre, de cada paraula, la casa, de cada pedra, l’oceà, 
de cada gota d’aigua, la collita, de cada gra de blat... la humanitat sencera necessita de tu, allà on siguis, 
perquè ets únic i, per tant, irreemplaçable. Michel Quoist.

PER AL DIÀLEG:
 J Quina reflexió et suggereix tot això que hem tractat? Quins pensaments et suscita?
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Para’t  -  i   escol  - ta -        la      can - çó   de    l’ a - le - 

-gri  -  a,     el    cant    a     le  -   gre   del  qui es-pera   un 

nou    di  -  a.    Vi-    ne-i   can  -  ta     somi – a-i    can -  taaaa

Viu  -  un          som -  ni  amb el    no - u    sol,  en     què  tot-  hom     tor-na

-rá       a       ser   GEERR  --  MMAÀ   

Simfonia de la Casa Comuna

El nou sol sortirà quan aprenguem a ser comunitat, a viure com germans i germanes, cuidant-nos 
mútuament, practicant la justícia, i cuidant la casa comuna en què vivim, la germana terra que ens sosté 
i alberga. Vivint en comuna-unió farem sonar melodies amb alegria, d’harmonia, d’acollida, de promoció de 
drets, d’estils de vida i economia sostenibles i solidaris. Aquest és el nou sol que esperem. I tu, afegeixes la 
teva veu a aquesta simfonia?
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Quines notes vull que sonin en mi durant aquest curs perquè 
els altres puguin gaudir de la melodia que fa possible la Casa 
Comuna, un món, un entorn més just, fratern i solidari?

Tria les notes musicals que vulguis fer pròpies 
per practicar durant aquest curs o any. Pots 
completar-ho o afegir al nom de la nota triada 
allò que concretaràs.

Escriu les notes que triïs en una partitura que 
et facis tu (amb el que hi has afegit). Serà la teva 
aportació a la Simfonia que farà possible aquest 
any, i aquest curs, la Casa Comuna.

També podeu fer-ho en grup o comunitat, i 
plantejar-vos quines notes musicals voleu que 
ressonin durant aquest any en el vostre grup, 
comunitat, perquè els altres puguin gaudir de la 
bellesa de la Casa Comuna; així compondreu la 
vostra partitura comunitària o grupal.

Do – nació
Do – cilitat a l’Esperit 
Do – nar
Do – de pit en…
Do…

Fa – miliaritat…
Fa – miliaritzar-me amb
Fa – cilitar …
Fa – vor…
Fa…

Si – que podem
Si – nceritat…
Si – mpatia…
Si – ntonia amb…
Si…

Sol – idaritat…
Sol – ucionar…
Sol – lícit…
Sol…

La – udatori
La – Fe…
La – deslliurança…
La…

Silenci per a

Re – integrar 
Re – animar persones
Re –  flexionar sobre 

l’acció 
Re –  bre fraternalment
Re – clamar drets 
Re – collir el caigut 
Re – pensar…  
Re – construir…  
Re – compondre…
Re – confortar…  
Re – galar…
Re – scatar…
Re…

Mi – sericòrdia
Mi – rar allò profund
Mi – ssió… 
Mi – stica en l’acció
Mi…
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PROPOSTES PER 
CONTRIBUIR A UNA 

ECONOMIA MÉS 
SOLIDÀRIA

DOCUMENT 3

Abans de veure les pro-
postes, oferim aquet text 

perquè comentem el que ens ha 
semblat, els que ens interpel·la més, els que 
ens fa pensar més. Després mira el vídeo ex-

plicatiu de l’economia solidària (4 minuts) en 
aquest enllaç:

https://www.youtube.com/
watch?v=ko7Qujp4DHE 

El sistema econòmic-financer que domina avui el món busca a qualsevol preu amagar 
el sofriment que genera, deixant en silenci els crits de les víctimes. No obstant això, 
aquests crits han de ser recollits, ja que estan proclamant que aquest sistema és un 
fracàs humà enorme. El patiment de les víctimes deslegitima de soca-rel l’Imperi 
dels Diners. Només des de la preocupació pels indefensos es pot desmuntar el 
cinisme d’aquest Mercat anomenat lliure, perquè no hi ha res de més injust i de 
més privat d’equitat que tractar de manera igual els qui són tan desiguals. Només 
el reconeixement i l’atenció a les víctimes poden provocar una reacció que busqui 
ordenar el món, no des d’una economia de poder que exclou, ignora i destrueix 
els febles, sinó des d’una economia més solidària de progressiva cooperació.

Mentrestant, des de les societats de l’abundància no podem desemmascarar tota 
aquesta inhumanitat sense reconèixer la nostra complicitat. Per què s’han de seguir 
morint de fam milions d’éssers humans si Déu ha posat a les nostres mans una Terra 
en la qual hi ha recursos suficients per a tothom? Per què hem de ser competitius 
abans que humans? Per què ha de ser el poder del més fort i no la compassió el 
que regeixi les relacions entre els pobles? Per què hem d’acceptar com una cosa 
lògica i inevitable un sistema inhumà que, per assegurar el nostre major benestar 
de privilegiats, produeix tant de sofriment, mort i destrucció? Per què hem de seguir 
alimentant el consum i la producció sense límits i  generar en nosaltres una espiral 
insaciable i infantil de necessitats supèrflues que ens buiden de sensibilitat humana?

Per moure’ns profèticament, animats per l’Esperit de Jesús, hem de cuidar i reforçar 
una primera actitud, bàsica i indispensable: «No servirem els Diners», no caure en la 
idolatria dels Diners. Hem de desplaçar-nos a poc a poc cap a una vida més sòbria, 
per compartir més el que tenim i senzillament no necessitem. Aprendre a «empobrir-
nos» renunciant al nostre nivell actual de benestar per retallar de forma conscient i 
voluntària el gaudi dels nostres recursos i poder-los així orientar cap als necessitats.

23

ADULTS



Els diners, inventats per fer més fàcil l’intercanvi de béns, han de ser emprats, 
segons Jesús, per facilitar la redistribució, la solidaritat i la justícia fraterna. 
Només llavors comença el deixeble a estar en condicions de seguir Jesús. Hem de 
revisar la nostra relació amb els Diners: Què fer amb els nostres diners? Per a què 
estalviar? En què invertir? Amb qui compartir-ho? Hem de donar passos eficaços 
cap a un consum responsable, menys compulsiu i superflu: Què comprem? On 
ho comprem? Per què comprem? Hem de redefinir el benestar que volem gaudir i 
defensar: Quin benestar? Per a qui? Amb quins costos humans? Amb quines víctimes? 
Només des d’aquesta actitud de conversió personal podrem treballar amb veritat i 
coherència per obrir camins al regne de Déu i a la seva justícia; podrem fer de les 
nostres comunitats cristianes un indret de conscienciació, denúncia i solidaritat.

(De la ponència de José Antonio Pagola: 
«Des del patiment dels últims contra l’Imperi dels Diners»)

El nostre repte de construir una economia soli-
dària al servei de l’ésser humà i de les necessitats 
de la gran família humana ens porta necessària-
ment a proposar a tots els actors implicats que, 
segons el seu nivell de responsabilitat i el seu àm-
bit d’influència, contribueixin al seu desenvolupa-
ment.

A Càritas hem fet una aposta per l’economia so-
lidària i ens hem compromès a donar els passos 
per «recuperar la dimensió ètica de l’economia» 
(Església servidora dels pobres, n. 29-49), i això sig-
nifica continuar posant les persones al centre de 
qualsevol model de desenvolupament.

Pots mirar aquest vídeo introductori (2 minuts i 18 
segons), que trobaràs en aquest enllaç:

https://www.youtube.com/
watch?v=k_A0hHc3rxs 

També pots trobar més informació sobre l’Economia 
Solidària de Càritas visitant la seva web a través 
d’aquest enllaç:

http://www.caritasespanola.org/ 
infoeconomiasolidaria/#module_12

Per desenvolupar una conomia solidària 
des de Càritas ens comprometem a…

 J Ser testimoni de la nostra opció per l’economia 
solidària davant la societat, convidant al canvi 
personal i institucional per construir una eco-
nomia centrada en la dignitat de la persona.

 J Aplicar criteris d’economia solidària a la nos-
tra pròpia organització, sent responsables en 
les nostres pràctiques econòmiques, consu-
mint productes de comerç just o solidari, sent 
clients de banca ètica.

 J Impulsar la formació de totes les persones 
vinculades amb Càritas, especialment direc-
tius/gerents, per ser capaços d’acompanyar i 
dirigir sota uns criteris clars emmarcats dins 
de l’economia solidària.

 J Conscienciar i sensibilitzar la comunitat i 
la societat de la importància que pot tenir 
l’economia solidària per a la dignitat de la per-
sona i la lluita contra la pobresa.

 J Fomentar el treball en xarxa amb tots aquells 
que estiguin compromesos en la construcció 
d’un model en què la persona sigui el centre.

 J Incidir, tant en l’Administració com en em-
preses, perquè des de la seva responsabilitat 
pública adoptin mesures que afavoreixin la 
construcció d’una economia solidària.
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Per desenvolupar una economia 
solidària cada persona pot...

Consumir de manera 
més responsable:

 J Aconsegueix informació sobre la procedència 
dels productes i serveis que et permeti pren-
dre decisions de compra i contractació tenint 
en compte criteris ètics.

 J Adquireix productes i serveis d’empreses 
d’economia social: aliments que provenen de 
l’agricultura ecològica, roba de segona mà.

 J Consumeix productes de comerç just: ali-
mentació, artesania.

 J Contracta productes i serveis financers ètics: 
fons d’inversió socialment responsables.

 J Contribueix a l’enfortiment de l’economia lo-
cal generant oportunitats d’ocupació i creixe-
ment econòmic.

Contractar serveis de 
manera digna:

 J Les persones que treballen a casa teva tenen 
dret a una ocupació digna (contracte, alta a la 
Seguretat Social, salari just).

 J Contracta serveis d’empreses les condicions 
laborals de les quals siguin dignes (reformes a 
la llar, reparacions, transports).

Compartir el temps i 
coneixement com a 
voluntari/ària:

 J Pots ajudar en totes les accions d’economia 
solidària en què que treballa Càritas, sobretot 
estant a prop, oferint suport i ànims a perso-
nes que es troben diàriament amb la frustra-
ció d’un sistema econòmic que no els ofereix 
l’oportunitat que necessiten.

Contribuir amb una 
aportació econòmica:

 J Gràcies al suport econòmic podem comp-
tar amb personal qualificat, materials forma-
tius i espais dignes, donar suport a iniciati-
ves d’autoocupació, invertir en la generació 
d’empreses d’economia social.

Per desenvolupar una economia 
solidària cada empresa pot…

Optar per la generació 
d’ocupació digna:

 J Assegura’t que en la teva empresa es com-
pleixin els drets laborals. Que els treballadors 
i treballadores tinguin salaris dignes, jornades 
laborals sostenibles, sistemes de conciliació 
familiar… 

Obrir l’empresa a les persones 
que més ho necessiten:

 J Comunica les teves ofertes d’ocupació als 
serveis d’intermediació laboral de Càritas.

 J Ofereix formació en el lloc de treball i pràcti-
ques formatives no laborals.
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Apostar per dipositar els 
diners prioritàriament en 
entitats financeres ètiques:

 J Que destinen els seus fons a finançar projec-
tes solidaris que responguin a criteris ètics i 
mediambientals i contribueixin a un desenvo-
lupament local sostenible.

Invertir en fons d’Inversió 
Socialment Responsables  
(ISR):

 J Comercialitzats per diferents entitats finan-
ceres i invertits en carteres integrades per 
empreses socialment responsables, que com-
pleixen amb els requisits establerts en el seu 
ideari ètic.

Incorporar l’economia 
social a la política de 
compres i contractacions:

 J Molts dels productes i serveis que necessi-
tes en la teva empresa pots contractar-los o 
comprar-los en empreses d’economia social 
(reciclatge de paper i altres residus, jardineria, 
neteja, regals d’empresa...).

 J Tampoc t’oblidis de les petites empreses de la 
teva localitat.

Finançar un projecte d’una 
entitat amb fins solidaris:

 J El suport econòmic també és necessari per dur 
a terme les nostres accions a Càritas.

PREGUNTES PERQUÈ NO ENS 
QUEDEM NOMÉS EN PARAULES
1. Quines propostes vull tirar endavant en la meva vida personal i familiar per contribuir a desenvolu-

par una Economia Solidària? En puc afegir més que no estan enunciades aquí.

2. Quines propostes podem assumir com a comunitat parroquial, grup o entitat per contribuir a des-
envolupar una Economia Solidària? Se’n poden afegir d’altres que no estiguin enunciades aquí.

3. Quines resistències podem trobar, a nivell personal i després a nivell comunitari o grupal, per assu-
mir aquestes propostes? Com superar-les?
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EL REPTE DE PROMOURE 
LA CONVIVÈNCIA

INTERCULTURAL A LA 
CASA COMUNA

DOCUMENT 4

Segons l’INE, l’envelliment 
de la població espanyola els 

propers anys farà indispensable la 
presència de persones estrangeres treballant per 
garantir, entre altres coses, el sistema públic de 
pensions. Així que estem cridats a conviure junts, 
a ser en comú, a construir junts la nostra societat.

Abans de treballar el tema de la interculturalitat, 
cal fer una prèvia important: prendre consciència 
dels prejudicis o estereotips que puguem tenir so-
bre les persones immigrants. Si no els desactivem 
en nosaltres, i fem el possible per desactivar-los 
en el nostre entorn proper, els prejudicis són i se-
ran una bomba de rellotgeria per a la convivència.

Està demostrat amb estudis, informes i xifres que 
prejudicis com el que els immigrants ens treuen 
la feina, o que augmenten la delinqüència, o que 
col·lapsen la sanitat, o que copen els ajuts de 
Serveis Socials, o que són massa, són totalment 
falsos. No obstant això, fins i tot amb dades evi-
dents que els desmunten, els prejudicis segueixen 
instal·lats en les creences de les persones. Einstein 

deia que és més fàcil dividir 
un àtom que posar fi a un 
prejudici. Els prejudicis 
són impermeables a la 
pluja de raons objectives-
racionals que ofereixen 
els estudis i informes per 
demostrar-ne la falsedat.

Els prejudicis no s’eliminen perquè no resideixen 
en el nostre intel·lecte, sinó que habiten al nostre 
cor. Per fer-los fora cal alguna cosa més que dades, 
informes i estadístiques, calen EXPERIÈNCIES VI-
TALS DE TROBADA, trobar-se i conèixer real-
ment persones immigrants, amb nom i cognoms, 
amb la seva història personal i familiar; només així 
els prejudicis i estereotips que tenim instal·lats al 
nostre cor començaran a abandonar-lo.

Solament quan som capaços de vèncer les barre-
res (per ambdues parts), i creem espais de troba-
da i relació, de coneixement mutu i personal, els 
prejudicis desapareixen.

Per ajudar-nos a desmuntar, amb xifres i dades, 
els falsos prejudicis que es tenen cap als im-
migrants, pots consultar aquesta pàgina web: 
www.stoprumores.com, i també pots veure 
aquests vídeos en aquests enllaços: 

Vídeo antirumors 1r (2 minuts, 26 segons) https://
www.youtube.com/watch?v=HEj5jh4elr8 

Vídeo antirumors 2n (2minuts, 43 segons) https://
www.youtube.com/watch?v=_u16rWzf3ns 
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Convivència 
intercultural, reptes 
i desafiaments
A vegades sentim allò de «és que els immigrants 
no volen integrar-se», «les portes estan obertes, 
però no entren». No obstant això, Francesc ens 
deixa una idea clau: «la cultura de la trobada 
és l’única capaç de construir un món més 
just i fratern, un món millor» (Francesc, Mis-
satge Pontifici Dia Mundial del Migrant i Refugiat 
2014); també pots veure aquest vídeo del papa 
Francesc a través d’aquest enllaç:

https://www.youtube.com/
watch?v=vdE_09bMMF4

Estem cridats a una tasca de construcció proac-
tiva. Ens preguntem quin tipus de societat estem 
construint, quina classe de barris, comunitats, 
equips i parròquies estem creant: ¿una comuni-
tat assimiladora en la qual la persona migrant es 
despulli del seu bagatge cultural i s’adapti al seu 
entorn? Una comunitat multicultural on jo et res-
pecto, tu em respectes, cadascú viu i deixa viure, i 
ens tolerem dient: cadascú a casa seva. Però la 
trobada i la convivència és més que tot això.

Nosaltres apostem per construir una comunitat 
intercultural. Per descomptat que es tracta d’una 
cosa una mica més complexa i laboriosa. Però 
s’acosta més al que entenem per la construcció 
del Regne de Déu.

I no, no es tracta d’un desig bonic i prou. 
Construir una comunitat intercultural significa 
comprometre’s amb un procés mutu de trobada 
per aconseguir un nosaltres nou i diferent.

 J PROCÉS: Els nostres barris i comunitats ja 
són diferents, són mestisses, diverses. No és 
una cosa transitòria, ocasional. La nostra cul-

tura i la nostra identitat ja està cada dia «mes-
tissant-se», i tots formem part d’aquest canvi. 
O n’aprofitem l’oportunitat o simplement hi 
arribarem, però a la força.

 J MUTU: Requereix l’esforç del que ha arri-
bat, però també del que acull. Parlem de co-
responsabilitat, d’implicació i disposició activa 
de tothom.

 J TROBADA: La persona migrant no arriba 
per col·laborar «amb el que és nostre»; es 
tracta de fer un projecte comú, una trobada i 
una comunicació de doble via.

 J PER UN NOSALTRES NOU I DIFE-
RENT: Qui arriba porta la seva història i la 
seva cultura; i troba la història i la cultura del 
qui l’acull. Tot està en contínua reconstrucció 
i interacció. El resultat és una nova pàgina del 
llibre de la vida, però escrita entre tots els 
seus protagonistes.

«Ha arribat l’hora de reconèixer l’aportació que han fet els immigrants a la nostra societat. Hem 
de valorar la riquesa dels altres, cultivant l’actitud d’acollida i l’intercanvi enriquidor, a fi de crear 
una convivència més fraternal i solidària. En un futur pròxim, la nostra societat serà multiètnica, 
intercultural i plurireligiosa» (ISP, 9)
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Per això, cal també compartir amb la societat i 
amb la comunitat cristiana la convicció que les 
migracions són una oportunitat per al desenvolu-
pament dels pobles, no solament per a les socie-
tats d’origen i trànsit, sinó també per a les nostres 
pròpies societats, que avui es configuren ja com 
a espais de mestissatge, que s’enriqueixen en la 
convivència amb els altres i que plantegen reptes a 
l’educació i a la configuració d’una nova identitat.

En aquest sentit, apostem per unes polítiques 
d’acollida i integració que incideixin en el camp 
dels estereotips i combatin els discursos racistes i 
xenòfobs, que són minoritaris en la nostra societat.

Trobem inspiració en la paràbola del Bon Samarità. 
Superar la por per anar a trobar l’altre, l’estrany, 
l’estranger i reconèixer-lo com a ésser humà és 
possible. Aquesta trobada, sens dubte, ens qües-

tionarà, ens farà canviar els plans i prendre una 
direcció diferent, com va fer el Bon Samarità en 
veure l’home apallissat a la vora del camí.

Però ens portarà també a des-
cobrir riqueses humanes 
insospitades, allà on la 
por ens feia veure no-
més riscos i perills. Al 
cap i a la fi, l’aposta per 
l’acollida és una aposta 
per la humanitat. Perquè 
les fronteres externes i in-
ternes que posem als estran-
gers no deshumanitzen només 
l’«objecte» de la nostra mirada, sinó també la per-
sona que mira. No tenim sinó l’opció d’esfondrar 
fronteres i posar de manifest la nostra comuna 
humanitat.

Per acabar, ho fem amb aquest 
relat titulat: «L’anell d’or»

Un home anava pel carrer i va veure alguna cosa que brillava a terra. Era un  
anell que semblava d’or. El va agafar i el va examinar detingudament. Va provar de 
posar-se’l en un dit i l’hi va encaixar a la perfecció. Però quan va intentar treure’l, 
no va poder. Se li havia encallat al dit i no hi havia manera que sortís. Ho va deixar 
estar, pensant que quan arribés a casa se’l trauria, i va seguir el seu camí.

Allà al costat es va trobar amb un grup d’immigrants, de diverses nacionalitats, 
que feien cua en una oficina del govern per demanar el permís de residència. En 
veure’ls, va accelerar el pas perquè no li agradaven, i es digué a si mateix:

— Aquesta gent no portarà res de bo a casa nostra. Tant de bo desapareguessin 
d’aquí ells i les seves cultures, i ens deixessin sols amb les nostres coses.

Tot d’una, l’anell va brillar intensament, i al moment totes les catedrals, esglésies i convents van 
desaparèixer del país, i també innombrables obres d’art. El mateix va passar amb moltíssimes 
ciutats i pobles de tot el país, que van desaparèixer, i un munt d’edificis i monuments històrics. 
També van desaparèixer totes les sèquies de reg del llevant mediterrani. Moltes persones també 
van desaparèixer a l’instant, així com infinitat de coses. La llengua catalana es va esfumar, deixant 
sense paraules els pocs habitants que quedaven al país, entre els quals l’home que portava l’anell.

La ciutat on vivia havia desaparegut davant els seus ulls com per art de màgia, i es trobava sol 
enmig d’unes terres pantanoses. Espantat, va intentar treure’s  aquell maleït anell que brillava i 
brillava. Després de moltíssimes vegades de tocar-lo i fregar-lo per intentar treure’l del dit, en sortí un 
poderós raig de llum que es va convertir en un ésser gegant que li va dir amb veu greu i profunda:

— Aquí em tens. Demana el teu segon i últim desig i et serà concedit.
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L’home creia que veia visions o que somiava el pitjor dels malsons. L’ésser gegant va tornar 
a repetir les mateixes paraules que li havia dit, esperant una resposta. I el pobre home, 
confús, li va preguntar quin havia estat el seu primer desig. Llavors, l’ésser gegant li va dir 
que havia fet desaparèixer del país tots els immigrants i totes les cultures estrangeres, i 
les seves aportacions al llarg de la història, tal com havia demanat. I l’hi va detallar:

— Per desig teu ha desaparegut tot el que té relació amb el cristianisme, perquè va ser portat a 
la península per uns immigrants de l’Extrem Orient. Han estat eliminades totes les ciutats i pobles 
que van ser fundats per fenicis, celtes, romans, visigots, musulmans... i tot el que aquests van 
aportar amb les seves cultures. Han estat esborrades totes les influències artístiques, literàries, i 
tots els avenços i descobriments del saber aportats per cultures estrangeres. Han deixat d’existir 
totes les persones que tenien algun avantpassat emigrant vingut d’un altre país o regió. El 
mateix idioma català ha desaparegut perquè prové del llatí parlat a Roma en temps passats.

I així va anar dient més i més coses que havien estat eliminades per complet.

El pobre home estava aclaparat per tot el que sentia, i va dir:

— Desitjo anul·lar el meu primer desig i que tot torni a ser com abans.

A l’instant, de l’anell va sortir un gran espurneig que el va deixar per uns moments encegat. Quan 
va recobrar la vista, es trobava novament al carrer de la seva estimada ciutat. Va mirar a tot arreu 
i no hi faltava res. Tot era al seu lloc de sempre. Va fer un sospir d’alleujament. Es va fixar en la 
mà i va veure que ja no duia posat l’anell d’or. Va seure en un banc de la vorera i s’hi va quedar 
una llarga estona pensant en el que havia passat. No sabia si havia estat un somni, una visió o una 
al·lucinació. Però el que sí sabia ara era que el seu país, la seva cultura i les seves tradicions havien 
arribat a ser el que eren gràcies al fet que s’havien enriquit al llarg de la història per les aportacions 
d’altres cultures, altres pobles i altra gent estrangera que hi havia arribat al llarg dels temps.

Llavors es va aixecar i va tornar al grup proper d’immigrants que feien fila per obtenir el permís  
de residència, i els va saludar dient:

— Benvinguts, amics. Esteu a casa vostra.

PREGUNTES PER NO QUEDAR-SE 
NOMÉS EN PARAULES
1. Quins pensaments, quines reflexions, t’ha suggerit la lectura d’aquests textos, o què en destacaries?

2. Els prejudicis cap als immigrants es vencen quan ens trobem i ens coneixem. Què podem fer en el 
nostre grup, comunitat, entitat, per afavorir la cultura de la trobada, per crear espais de relació per 
vèncer prejudicis i estereotips?

30

ESTIMA i VIU la JUSTÍCIA



DINÀMICA PER  
TREBALLAR PELS  

DRETS HUMANS A  
LA CASA COMUNA

DOCUMENT 5

Com a comunitat, grup o en-
titat, com podem treballar pels 

Drets? L’animador o guia del grup 
haurà retallat d’una cartolina la silueta d’una perso-
na que després retallarà en 21 peces a manera de 
trencaclosques. A cada peça del trencaclosques hi 
haurà escrit un Dret. Repartirà les peces entre els 
membres del grup (en poden tocar més d’una per 
persona, totes les peces han de quedar repartides) 
i els dirà el següent:

«Amb les peces que teniu a les mans es 
pot compondre la figura d’una persona. 
Ara està trencada perquè s’han vulnerat 
els seus drets. Mireu els Drets que us 
han correspost a les vostres peces del 
trencaclosques i digueu quines persones 
ara, a prop nostre o lluny de casa 
nostra, no poden gaudir d’aquests Drets 
que teniu escrits en les vostres peces, i 
també qui creieu que n’és el causant».

Un cop hagin participat tots, el presentador podrà 
aportar aquesta informació: el juliol de 2015, Es-
panya suspèn l’examen de Drets Humans de l’ONU. 
Incompleix en qüestions com pactes contra el racisme 
policial, expulsions en calent, desigualtat de gènere, 
existència dels Centres d’Internament d’Estrangers 
(CIE), discriminació d’accés a habitatge, educació, sa-
nitat. Càritas ha fet arribar al Consell de Drets Hu-
mans de Ginebra aquests incompliments.

Després de comentar tot això, se’ls plantejarà 
aquest repte: tenen 7 minuts per recompondre 
la silueta humana perquè pugui gaudir de tots els 
seus Drets. Mentre ho fan, l’animador observarà 
com s’organitza el grup per superar el repte i com 

1. Dret a ser tractat en igualtat de condi-
cions (articles 1 i 7).

2. Dret a no ser marginat ni discriminat per 
ningú (article 2).

3. Dret a viure (article 3).
4. Dret a ser lliure (article 4).
5. Dret a no ser maltractat (article 5).
6. Dret a tenir un nom i una nacionalitat (ar-

ticles 6 i 15).
7. Dret a ser tractat amb justícia (articles 8 

i 10).
8. Dret a no ser empresonat sense motiu 

(article 9).
9. Dret que ningú es fiqui en la vida privada i 

familiar de ningú (article 12).
10. Dret a viure on es vulgui (article 13).
11. Dret a buscar asil en qualsevol país en cas 

de persecució (article 14).
12. Dret a no casar-se (article 16).
13. Dret a tenir una propietat (article 17).
14. Dret a practicar la religió en què la perso-

na creu (article 18).
15. Dret a pensar i opinar lliurement (article 19).
16. Dret a la llibertat de reunir-se amb qui es 

vulgui (article 20).
17. Dret a participar en el govern del país (ar-

ticle 21).
18. Dret a tenir una feina (article 23).
19. Dret a tenir vacances i a gaudir del temps 

lliure (article 24).
20. Dret a viure amb benestar, sense pro-

blemes d’alimentació, habitatge, pobresa, 
etcètera (articles 25 i 22).

21. Dret a anar a l’escola per rebre una edu-
cació (article 26).
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hi col·labora cada membre. Seran elements a res-
saltar quan acabin de compondre la figura, perquè 
això que han fet serà metàfora o símbol del que 
és necessari per treballar pels Drets Humans, és a 
dir, per contribuir a retornar a la persona la seva 
dignitat.

Què podem fer, per petit que sembli, per 
treballar pels Drets Humans? Per debatre i 
treballar aquesta qüestió se’ls lliurarà el document 
que ve a continuació.

Pistes per treballar,  
com a grup o comunitat, 
pels Drets Humans
Partint de l’Article 1 de la Declaració Universal 
dels Drets Humans, que diu que «tots els éssers 
humans neixen lliures i iguals en dignitat i en 
drets. Són dotats de raó i de consciència, i han 
de comportar-se fraternalment els uns amb els 
altres», la DOCTRINA SOCIAL DE L’ESGLÉSIA 
ens demana que «no siguem neutrals, que bus-
quem les conseqüències del que hem vist en mi-
rar amb els ulls de Déu. Mirem si hi ha justícia, 

si hi ha amor, si hi ha pau, si hi 
ha llibertat. Especialment per als 
més fràgils. Si ells tenen camins 
o no per viure així».

Com va dir Joan XXIII, «la dignitat de la persona 
és inviolable». Tots som FILLS DE DÉU. Plens en 
dignitat, en drets, en amor, en VIDA. La persona 
és un ésser integral, únic i irrepetible, que pos-
seeix potencialitats i capacitats, sigui qui sigui, 
hagi nascut on hagi nascut, faci el que faci, pensi 
el que pensi.

Des d’aquestes claus, els Drets Humans s’han de 
protegir en el seu conjunt (no només un o uns 
quants), s’han de promocionar de forma integral 
i amb responsabilitat correlativa en el seu accés, 
protecció i garantia, especialment, com alerta el 
papa Francesc a l’Evangelii Gaudium, en les fra-
gilitats, a la perifèries: «prefereixo una Església 
accidentada, ferida i tacada perquè surt al carrer, 
abans que una Església malalta pel tancament i la 
comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats» 
(EG, 49).

Com fer-ho?
Mitjançant el TESTIMONI, l’ANUNCI i la 
DENÚNCIA: la denúncia i el testimoni, sen-
se anunci, no ofereixen esperança; la denúncia 
i l’anunci, sense testimoni, no són creïbles; fi-
nalment, l’anunci i el testimoni, sense denúncia, 
són còmplices del sistema.

A través de la COMUNITAT: la paraula «so-
lidaritat» està una mica desgastada i de vegades 

s’interpreta malament, però és molt més que 
alguns actes esporàdics de generositat. Suposa 
crear una nova mentalitat que pensi en ter-
mes de comunitat, de prioritat de la vida de 
totes les persones sobre l’apropiació dels béns 
per part d’alguns (EG).

I amb l’eina de l’ACOMPANYAMENT com a 
procés, podem fer els passos inicials per poder 

Drets Humans

32

ESTIMA i VIU la JUSTÍCIA



treballar pels Drets Humans de les persones més 
vulnerables o fràgils que entrin en contacte amb 
nosaltres, que tinguin relació amb nosaltres o que 
fins i tot estiguin al nostre grup, comunitat, enti-
tat... Aquests passos podrien ser:

1. Que les persones se sentin acollides, valora-
des i estimades des d’una escolta activa i inte-
gral, en un ambient de confiança, proximitat 
i calidesa (la TROBADA com a dinàmica de 
relació entre iguals). Això ja és reconèixer-les i 
fer-les sentir persones dignes, posseïdores de 
Drets per si mateixes.

2. Crear i recrear ESPAIS de REFERÈN-
CIA per a l’escolta, per compartir, per a 
l’esperança, que contribueixin al desenvolu-
pament de tothom.

3. Des de les capa-
citats i POTEN-
CIALITATS, no 
solament des de les 
necessitats, per re-
cuperar la dignitat i 
l’autoestima.

4. Trobar-nos en es-
tat d’esperança 
i de SENTIT VI-
TAL (el contagi de 
l’alegria).

5. SOM AGENTS de TRANSFORMACIÓ, 
no de pal·liar necessitats, no de «focs 
artificials», sinó de processos de canvi 
en la realitat de les persones.

Algunes accions concretes per millorar 
el treball pels Drets Humans:

 J Fer una llista de totes les accions que ja 
fem en la nostra comunitat, grup, entitat, per 
protegir, garantir o gaudir de l’exercici dels 
Drets.

 J Ajudar que tothom prengui consciència 
dels Drets que tenen les persones més vulne-
rables que es relacionen o estan en contacte 
amb el nostre grup, comunitat... I fer veure 
a les persones que tenen conculcats els seus 
drets que també s’han d’implicar, que han de 
ser protagonistes a l’hora de reclamar els 
seus drets. Es tracta d’apoderar-les.

 J Cercar formar-se sobre aspectes jurídics 
dels Drets. Potser en la mateixa comunitat, 
entitat, grup, hi hagi algun membre que sigui 
advocat o conegui algú que pugui aconsellar-
nos i donar-nos pistes sobre aquest tema. Hi 
ha cursos legals per fer les reclamacions per 
vulneració de Drets. Conèixer-ho permetrà 
informar bé les persones afectades perquè 
elles siguin les que exerceixin la seva recla-
mació, sempre amb el nostre suport i acom-
panyament.

 J SENSIBILITZAR dins la nostra comunitat, 
grup, entitat, sobre la situació real dels Drets 

Humans a casa nostra i al món sencer. Es pot 
organitzar la setmana dels Drets Humans 
amb diversos actes, etcètera.

 J Fer actes públics, comunicats o oferir 
informacions a través de les xarxes socials 
per reivindicar Drets que són vulnerats.

 J Unir-se a altres entitats, ONG, per treba-
llar en xarxa i tenir així més força a l’hora de 
fer-nos visibles i reivindicar Drets. Això ens 
obliga prèviament a ser coneixedors del que 
altres entitats i ONG del nostre entorn estan 
ja treballant sobre aquest tema de Drets.

 J Donar a conèixer els Objectius de Des-
envolupament Sostenible (ODS), i tre-

Drets D
ig
n
it
a
t

Ig
u
a
lt
a
t

R
a
ç
a

S
a
lu
t O
p
in
ióTreballar

Justícia

Vestit

A
ss
o
c
ia
c
ió

Propietat

C
o
lo
r

R
e
li
g
ió

Deures

H
a
b
it
a
tg

e

Idioma Descansar

V
o
ta
r

C
a
sa

r-
se

L
li
b
e
rt
a
t

Benestar

Obligacions

Alimentació

F
a
m
íl
ia

N
a
c
io
n
a
li
ta
t

Humans

33

ADULTS



ballar per la seva implantació per part del nos-
tre govern. 

Recordem que els nous ODS pretenen 
tractar les arrels de la pobresa, la 
desigualtat en i entre països, el canvi 
climàtic i la degradació mediambiental, la 
manca de pau i de justícia. És fonamental 
que els governs reflecteixin aquests canvis 
en implementar aquests nous objectius.

Els ODS són universals, i això significa que 
s’apliquen de manera equitativa en tots 
els països, amb objectius ambiciosos, tant 
als països rics com als països pobres.

El compromís «que ningú es quedi enrere» 
és un tret fonamental dels ODS. No es 
considera que s’han complert els objectius 
si no s’hi inclouen els més vulnerables 
i aquells a qui els és difícil arribar.

Tots i cada un dels estats membres han 
acceptat implementar-los (193 països). 
Aquest fort sentit d’apropiació hauria 
de fer que siguin una força eficaç per al 
canvi en el curs dels propers 15 anys. 
Tots els governs estan compromesos a 
formular estratègies de desenvolupament 
sostenible, d’acord amb els objectius, 

a partir de gener de 2016. No obstant 
això, aquests objectius són voluntaris, de 
manera que no hi ha un requisit legal 
per implementar-los. Això vol dir que 
els grups religiosos i la societat civil han 
d’aprofitar cada oportunitat que sorgeixi 
per influir en les polítiques, per assegurar 
que els nostres governs implementin 
plenament els ODS i en retin comptes.

En aquest enllaç es pot veure aquest vídeo infor-
matiu sobre els ODS:

https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s

PREGUNTES PER NO QUEDAR-SE  
NOMÉS EN PARAULES
1. Què opines o què destaques de tot el que es proposa en aquest document?

2. De les accions concretes que es plantegen al final, què és el que podem fer, o podríem fer? O quines 
altres accions concretes podrem afegir-hi i començar a fer-les?
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Abans de treballar aquest 
document, us proposem veure 

aquests dos vídeos introductoris que 
trobareu en aquests enllaços:

Vídeo del papa Francesc sobre tenir cura de la 
Creació (1minut, 17 segons).
https://www.youtube.com/watch?v=En-4v428HyQ

Vídeo motivador sobre Laudato si’. (6 minuts, 17 segons).
https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg 

Text 1
«El sant pare constata com l’empremta de l’home ha fet que en molts espais deixi de créixer 
l’herba. No dubta a reiterar, al llarg del document, com una economia salvatge està marcant 
l’esdevenir dels estats i els pobles, amb un poder que escombra i minimitza els agents polítics. 
En aquest sentit, denuncia la hipocresia dels qui intenten maquillar els danys contra el medi 
ambient, i també la dels qui que busquen calmar consciències amb mesures anestèsiques.

Per al papa, aquesta desídia financera envers la natura és una mostra més de la cultura 
del rebuig i de com els més pobres es converteixen també —en termes mediambientals— 
en els més castigats per un injust repartiment de la terra, per la manca d’accés a aigua 
potable, per les condicions infrahumanes de qualitat de vida a les grans urbs... Amb 
aquestes bases, el papa llança una suggeridora reflexió sobre les diferències Nord-Sud.

Enfront del conegut deute extern dels països pobres respecte dels rics, revela que són els 
països desenvolupats els que veritablement han contret un incalculable “deute ecològic” amb 
els més desafavorits a causa de l’explotació desmesurada dels seus recursos, desforestant 
boscos, contaminant rius i, en definitiva, esborrant del mapa comunitats senceres.

CRIDATS  
A LA CONVERSIÓ 

ECOLÒGICA

DOCUMENT 6

Us oferim aquests textos perquè prenguem consciència, perquè ens 
deixem interpel·lar per les paraules del papa, i per veure fins a quin 
punt vivim o estem disposats a viure la conversió ecològica que ens 
demana el sant pare Francesc. Subratlleu tot allò que considereu 
important o que us provoqui alguna reflexió o que us faci pensar.
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El papa estableix una quota d’imperatius exigibles i respostes urgents. Tot, per redefinir el 
concepte de progrés enfront d’un sistema “insostenible”, i aprofundeix en com el futur de la 
terra que compartim està en mans de les decisions i accions que prenguin les persones, els 
governs i la comunitat internacional per accelerar o frenar aquests processos destructius.

Partint d’una necessària educació transversal per al medi ambient, present des de l’aula fins als 
mitjans de comunicació, convida el ciutadà del carrer a canviar consumisme per austeritat, a 
prioritzar l’ús del transport públic o usar roba d’abric a casa abans que abusar de la calefacció.

Als governs se’ls exigeix un creixement sostenible però, sobretot, polítiques reals que 
vagin més enllà dels capricis d’una legislatura, i que compleixin d’una vegada els acords 
internacionals. En aquest full de ruta també tenen el seu paper els cristians, als quals 
proposa una “conversió ecològica” i convida a “viure la vocació de protectors de l’obra 
de Déu” recordant que no és “una cosa opcional ni un aspecte secundari”.

Encara que Francesc no es deixa amarar d’una visió apocalíptica en tant que 
confia en la capacitat de canvi de l’home, adverteix en tot moment de les 
greus conseqüències que comporta no prendre aquestes mesures.

I és que l’encíclica “sobre la cura de la casa comuna”, com destaca en el títol de la carta, no 
deixa de ser una invitació per analitzar com habitem cadascun de nosaltres aquesta casa: si 
els homes, pobles, empresaris i nacions continuen obstinats a viure-hi com si es tractés d’un pis 
compartit on l’espai comú no té gaire importància i només preocupa l’habitació que cadascú hi 
ocupa, o si, per contra, cadascun de nosaltres optarà per un paper veritablement actiu en tant 
que aquesta casa és una llar per a la gran família de la humanitat al voltant d’un Pare creador.»

(Extret de l’article editorial de la revista Vida Nueva, juny 2015)

Text 2
Deu cites de la Laudato si’ per prendre consciència:

1. «Avui no podem deixar de reconèixer que un veritable plantejament ecològic es converteix sempre en un 
plantejament social, que ha d’integrar la justícia en les discussions sobre l’ambient, per tal d’escoltar tant el 
clamor de la terra com el clamor dels pobres» (LS, 49).

2. «Els poders econòmics continuen justificant l’actual sistema mundial, on dominen una especulació i una 
recerca de la renda financera que tendeixen a ignorar tot context i els efectes sobre la dignitat humana i el 
medi ambient. Així es manifesta que la degradació ambiental i la degradació humana i ètica estan íntima-
ment unides» (LS, 56).

3. «Al mateix temps, creix una ecologia superficial o aparent que consolida un cert adormiment i una alegre 
irresponsabilitat. Com sol passar en èpoques de profundes crisis, que requereixen decisions valentes, tenim 
la temptació de pensar que el que s’està esdevenint no és veritat» (LS, 59).

4. «Els cristians, en particular, descobreixen que la seva tasca dins la creació, com també els seus deures amb 
la natura i el Creador, formen part de la seva fe. Per això, és un bé per a la humanitat i per al món que 
els creients reconeguem millor els compromisos ecològics que broten de les nostres conviccions». (LS, 64).

5. «Tot està relacionat, l’autèntica cura de la nostra pròpia vida i de les nostres relacions amb la natura és 
inseparable de la fraternitat, la justícia i la fidelitat als altres» (LS, 70).
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6. «Qualsevol plantejament ecològic ha d’incorporar una perspectiva social que tingui en compte els drets fona-
mentals dels més postergats. El principi de la subordinació de la propietat privada a la destinació universal 
dels béns i, per tant, el dret universal al seu ús és una “regla d’or” del comportament social, i el “primer 
principi de tot l’ordenament ètico-social”» (LS, 93).

7. «La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van 
apareixent entorn de la degradació de l’ambient, l’esgotament de les reserves naturals i la contaminació. 
Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una 
espiritualitat que conformin una resistència davant l’avanç del paradigma tecnocràtic» (LS, 111).

8. «És fonamental buscar solucions integrals que considerin les interaccions dels sistemes naturals entre ells 
i amb els sistemes socials. No hi ha dues crisis separades, una d’ambiental i una altra de social, sinó una 
sola i complexa crisi sòcio-ambiental. Les trajectòries per a la solució requereixen una aproximació integral 
per a combatre la pobresa, per a retornar la dignitat als exclosos i simultàniament per a protegir la natura» 
(LS, 139).

9. «Moltes coses han de reorientar el seu rumb, però primer de tot la humanitat necessita canviar. Fa falta la 
consciència d’un origen comú, d’una pertinença mútua i d’un futur compartit per tots. Aquesta consciència 
bàsica permetria el desenvolupament de noves conviccions, actituds i formes de vida. Es destaca així un gran 
desafiament cultural, espiritual i educatiu que suposarà llargs processos de regeneració» (LS, 202).

10. «L’espiritualitat cristiana proposa una manera alternativa d’entendre la qualitat de vida, i encoratja un estil 
de vida profètic i contemplatiu, capaç de gaudir profundament sense obsessionar-se pel consum. És impor-
tant incorporar un vell ensenyament, present en diverses tradicions religioses, i també en la Bíblia. Es tracta 
de la convicció que “menys és més”. La constant acumulació de possibilitats per a consumir distreu el cor i 
impedeix valorar cada cosa i cada moment. En canvi, fer-se present serenament davant cada realitat, per 
petita que sigui, ens obre moltes més possibilitats de comprensió i de realització personal. L’espiritualitat 
cristiana proposa un creixement amb sobrietat i una capacitat de gaudir amb poc. És un retorn a la simpli-
citat que ens permet d’aturar-nos a valorar les coses petites, agrair les possibilitats que ofereix la vida sense 
enganxar-nos al que tenim ni entristir-nos pel que no posseïm. Això suposa evitar la dinàmica del domini i 
de la mera acumulació de plaers» (LS, 222).

PREGUNTES PER NO QUEDAR-SE  
SOLAMENT EN PARAULES
1. Comparteix els subratllats que has fet al text i per què els has fet. Què t’aporten, què et susciten 

les paraules del papa? Què voldries ressaltar del que aquí es diu?

2. En quin punt es troba la teva conversió ecològica? Està per fer, està començant, està molt consoli-
dada i integrada al teu estil de vida, o no gaire?

3. Quines 10 accions concretes podríem triar per posar en pràctica durant els mesos que vénen i així 
fer palpable la nostra conversió ecològica?
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5 SETMANES,  
5 COMPROMISOS
PER CONSTRUIR  
LA NOSTRA CASA COMUNA

DOCUMENT 7

Com a element de sensibilització, oferim aques-
ta proposta perquè cadascú prengui consciència i 
s’impliqui en la tasca de construir la nostra Casa 

Comuna. Moments per posar-les en pràctica po-
den ser el temps d’Advent Nadal o el temps de 
Quaresma.

Setmana 1a:  
PRACTICA ser 
un «avançat»
En aquest món fan falta persones que practiquin 
els VALORS que contribueixen a construir una so-
cietat més fraterna buscant sempre el BÉ COMÚ. 
Per això, et proposarem que durant aquesta set-
mana siguis una persona «avançada» a buscar el bé 
dels que estan al teu voltant.

En l’àmbit familiar, avança’t a fer les tasques quo-
tidianes per estalviar-les als qui conviuen amb 
tu, per exemple baixar les escombraries, parar 
i desparar la taula, fregar plats, ordenar el des-
ordenat, fer alguna gestió que estava pendent, 
anar a comprar alguna cosa que falta, avança’t 
a convidar la família per fer alguna cosa plegats, 
com estar junts i parlar confiadament. Renuncia 
a alguna cosa que t’agrada per estar més temps 
amb els teus, etcètera.

En l’àmbit social o laboral, avança’t sempre a 
respondre a la necessitat que pugui tenir l’altre. 
Avança’t a servir el qui estigui al teu costat. Sigues 
el primer a saludar, a acostar-te a parlar, a preo-
cupar-te de com es troba, a demanar perdó, si cal. 
Pren la iniciativa per construir ponts amb les per-
sones que estan més distanciades de tu. Avança’t 
a fer algun favor, etcètera.

S ó n 
p e t i t s 
det a l l s 
als quals 
no donem 
i m p o r t à n -
cia però que 
ens situen en 
l’«estar atents» fora 
de nosaltres.

Viu així aquesta setmana, i estaràs sent fonament 
de la Casa Comuna que tots somiem, aquest altre 
món que ja és possible amb les petites accions que 
ja estàs fent en el teu entorn. 

cridats a ser comunitat

per fer possible un món millor
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Setmana 2a: DÓNA 
SUPORT a l’Economia 
Solidària
En un món en el qual el sistema econòmic «mata», em-
pobreix i exclou, calen persones que posin en pràctica 
una altra economia que busqui el bé de l’ésser humà. 
Per això, et proposem que durant aquesta setmana 
busquis a la teva localitat alguna entitat financera de 
banca ètica. Si n’hi ha cap, acosta-t’hi i informa’t sobre 
la possibilitat d’obrir-hi un compte d’estalvi. Si a la teva 
localitat no n’hi ha, vés al banc on tens el compte i 
demana’ls que els teus diners s’inverteixin en productes 
financers ètics. Almenys que t’escoltin i prenguin nota 
de la teva demanda, i de la possibilitat que quan trobis 
un banc que et garanteixi aquesta pràctica, hi deposi-

taràs els 
diners.

D u r a n t 
aquesta set-
mana fixa’t més 
a fer un CON-
SUM RESPONSA-
BLE, a no comprar més del que necessitis. Intenta 
comprar només en el petit comerç local i en comer-
ços que siguin cooperatives. Visita alguna botiga de 
Comerç Just de la teva població.

Setmana 3a:  
COMBA’T prejudicis, 
TROBA’T amb 
persones immigrants
En un món on milions de persones es veuen obli-
gades, per la pobresa o la violència, a marxar dels 
seus països buscant un futur millor per a les seves 
vides i famílies, i mentre els governs no inverteixen 
en Cooperació al Desenvolupament, ni fan políti-
ques que contribueixin al desenvolupament o pa-
cificació d’aquests països, calen ciutadans que vegin 
en aquestes persones, com diu el papa Francesc, 
no un problema sinó un germà, una germana, que 
han de ser acollits, respectats, estimats. En ells hi 
és present Jesús.

Per tot això, et proposem que durant aquesta set-
mana t’acostis i parlis amb calma amb persones im-
migrants que estan en el teu entorn quotidià. Si ja les 
coneixes, preocupa’t de demanar-los com els hi va, 
com es troben. Si hi tens poca relació saluda’ls aten-
tament, mostra’t més proper, trenca el gel i inicia una 
petita conversa. Al llarg d’aquesta setmana hauries 
de tractar amb 5 persones immigrants com a mínim.

Alhora, durant aquesta setmana, estigues especial-
ment atent a qualsevol comentari racista, xenòfob, o 

de pre-
jud ic i s , 
o de des-
qualificació 
que escoltis, 
i manifesta la 
teva no conformitat 
amb aquesta actitud, no callis ni els donis la raó, per-
què llavors estaràs fomentant, per omissió, els pre-
judicis i el rebuig envers les persones immigrants.

cridats a ser comunitat

per fer possible un món millor

cridats a ser comunitat

per fer possible un món millor
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Setmana 4a:  
DEFENSA  
els DRETS
Vivim en un món on, en moltes ocasions, i en molts 
llocs, els Drets Humans són només «façana», apa-
rença, element «decoratiu» que deixa desprotegides 
una infinitat de persones que veuen els seus Drets 
trepitjats o reduïts. Davant d’això, calen persones que 
treballin pels Drets Humans perquè tothom visqui 
amb dignitat. Per aquesta raó, et proposem que du-
rant aquesta setmana prenguis consciència que hi ha 
persones al teu barri, poble o ciutat, que no poden 
gaudir dels seus Drets (feina, habitatge digne, sanitat, 
ser acollit, igualtat...) (potser en la teva mateixa famí-
lia, o tu mateix).

Són les persones que atén i acompanya Càritas, i tam-
bé altres ONG del teu entorn. Planteja’t la possibilitat 
de fer algun voluntariat per treballar per la dignitat 
d’aquestes persones; acosta’t a Càritas, informa’t de les 
possibilitats de voluntariat que hi ha. Si de moment no 
pots ser voluntari, fes-te soci de Càritas i dóna suport 
econòmicament als seus programes. O si ets un dels 

afectats, 
busca el 
seu su-
port per 
de fensar 
els teus Drets.

A més d’això, 
tracta especialment amb 
respecte i dignitat  totes les persones amb què et rela-
ciones. Sigues exquisit en el tracte perquè notin així la 
seva vàlua. No et sentis superior a ningú (ni inferior). 
No utilitzis a ningú per al teu interès. Tracta d’elevar 
l’autoestima de les persones amb les quals et relacio-
nes perquè assaboreixin el seu valer. Reconeix davant 
seu tot allò de bo que hi veus. Fes això amb almenys 
6 persones durant aquesta setmana.

Setmana 5a:  
CUIDA  
la NATURA
L’estil de vida, el model de producció i de consum 
que tenim ha provocat tal quantitat de contami-
nació i destrucció mediambiental que la vida està 
seriosament amenaçada al nostre planeta. Men-
tre els governants no es prenguin seriosament 
aquest problema i compleixin l’Acord de París 
per frenar la contaminació i el canvi climàtic, ca-
len persones convençudes i compromeses a can-
viar el seu estil de vida consumista i reduir la 
contaminació que produeixen.

Per això, durant aquesta setmana et demanem que 
paris especial atenció a no malbaratar aigua, llum 
elèctrica, a reciclar la brossa, a usar transport públic 
o la bicicleta, si és possible; quan facis la compra no 
compris productes que portin embalatges inneces-
saris que després generen més deixalles, etcètera.

Si pots, 
aquesta 
setmana, 
e s c a p a ’ t 
una tarda a 
un entorn na-
tural proper, o 
a un parc, i queda’t en 
silenci contemplant la bellesa i harmonia de la 
Natura. Deixa que t’envolti, escolta les paraules 
silencioses amb què et parla a través seu tota la 
creació, i no perdis aquesta connexió. Contri-
bueix amb el teu estil de viure a tenir cura de la 
Mare Natura. Durant aquests dies aprofita per 
ensenyar i conscienciar els teus fills o néts o fa-
miliars sobre la cura de la Natura.

cridats a ser comunitat

per fer possible un món millor

cridats a ser comunitat

per fer possible un món millor
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En Campanyes anteriors (2013-2014 i 2014-2015), 
al Quadern didàctic d’adults, vam oferir una llista 
d’accions possibles perquè cada comunitat o enti-
tat organitzés la seva Setmana de la Caritat, i triés 
aquells actes o accions i propostes que cregués 
més adequats.

Per a aquest any no repetirem el que ja hem dit 
anteriorment, sinó que hi afegirem alguna propos-
ta més per respondre millor al contingut específic 
d’aquesta Campanya. Si algú vol consultar el que 
es va proposar en aquestes campanyes passades, 
pot visitar aquest enllaç:
http://www.caritas.es/qhacemos_campanas.aspx 

Les propostes que fem per a aquest any són, com 
sempre, només suggeriments i estan obertes a 
l’adaptació de cada comunitat. Atès que aquest any 
la Campanya fa cinc propostes sobre temàtiques 
molt concretes per fer possible la construcció de 
la Casa Comuna, proposem que les accions que 
s’organitzin per a la Setmana de la Caritat vagin en la 
línia d’aprofundir i donar a conèixer millor cadascuna 
d’aquestes cinc propostes que fa la Campanya. Així, 
les accions que es podrien organitzar, a més de la 
presentació de la Campanya, són aquestes:

1. Organitzar un cicle de cinc 
conferències sobre cadascuna 
de les cinc propostes de la Cam-
panya:

 J Conferència 1a: Sobre la crisi de valors en la 
societat actual i el paper dels cristians davant 
aquesta crisi.

 J Conferència 2a: Sobre l’Economia Solidària 
com a alternativa al Sistema Econòmic actual 
que «mata».

 J Conferència 3a: Sobre la realitat de les migra-
cions i els refugiats, i la resposta que estem 
cridats a donar com a cristians.

 J Conferència 4a: Sobre els ODS, o sobre com 
caminen Espanya i Europa en general pel que 
fa al respecte dels Drets Humans.

 J Conferència 5a: Sobre la Laudato si’ del papa 
Francesc.

2. Organitzar un cicle de cinc 
taules d’experiències sobre tes-
timonis d’aplicació pràctica de 
les propostes de la Campanya de 
Càritas.

 J Taula d’experiències 1a: Sobre persones, ONG 
o entitats que fan accions solidàries i, doncs, són 
exemple i testimoni dels valors humans i evan-
gèlics en acció.

 J Taula d’experiències 2a: Sobre les diverses inicia-
tives d’Economia Solidària que hi ha en marxa: 
banca ètica, comerç just, empreses d’inserció, 
consum responsable, etcètera.

 J Taula d’experiències 3a: Immigrants i refugiats 
parlen de la seva realitat, i programes o projectes 
que treballen per donar-los suport expliquen la 
seva experiència.

 J Taula d’experiències 4a: Sobre com alguna ONG, 
o entitat, està treballant per reivindicar o defen-
sar els Drets Humans.

 J Taula d’experiències 5a: Sobre entitats, empre-
ses, etcètera, que són un exemple d’aposta per la 
cura de la naturalesa i per la sostenibilitat.

PROPOSTES PER 
ORGANITZAR LA 

SETMANA DE LA CARITAT

DOCUMENT 8
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3. Fer un cinefòrum sobre les te-
màtiques que proposa la Cam-
panya. Es poden programar al llarg de l’any 
cinc pel·lícules i fer coincidir l’última amb la Setma-
na de la Caritat, o bé en comptes de programar-
les al llarg de l’any, triar-ne només una o dues per 
projectar durant aquesta Setmana. Les pel·lícules 
relacionades amb les cinc propostes de la Cam-
panya les triarà l’equip organitzador. També hau-
ran de preparar una sèrie de preguntes perquè 
serveixin de guia de diàleg i comentari en finalitzar 
la pel·lícula.

4. Organitzar una «ruta turísti-
ca» per la localitat, o pels voltants, per visitar 
les iniciatives i projectes d’Economia Solidària que 
hi ha en marxa.

5. Organitzar una sortida a un 
espai natural, i un cop allà lliurar als par-
ticipants aquestes citacions de la Laudato si’ del 
papa Francesc per llegir-les i comentar-les en 
grup. Aquestes són les cites que proposem:

 J L’ésser humà és imatge de Déu, això no hauria de 
portar-nos a oblidar que cada criatura té una fun-
ció i que cap no és supèrflua. Tot l’univers material 
és un llenguatge de l’amor de Déu, del seu des-
mesurat afecte envers nosaltres. El sòl, l’aigua, les 
muntanyes, tot és carícia de Déu (LS, 84).

 J Déu ha escrit un llibre preciós, «les lletres del qual 
són la multitud de criatures presents en l’univers». 
«Des dels panorames més amplis a la forma de 
vida més ínfima, la natura és una contínua deu de 
meravella i de temor. Ella és, a més, una contínua 
revelació de la divinitat». «Percebre cada criatura 
cantant l’himne de la seva existència és viure joio-
sament en l’amor de Déu i en l’esperança». Aques-
ta contemplació de les coses creades ens permet 
descobrir a través de cada cosa algun ensenyament 
que Déu ens vol transmetre, perquè «per al creient 
contemplar les coses creades és també escoltar un 
missatge, sentir una veu paradoxal i silenciosa». 
Podem dir que «juntament amb la Revelació prò-
piament dita, continguda en la sagrada Escriptura, 
es dóna una manifestació divina quan brilla el sol i 
quan cau la nit» (LS, 85).

 J Quan prenem consciència del reflex de Déu que 
hi ha en tot el que existeix, el cor experimenta el 

desig d’adorar el Senyor per totes les seves criatu-
res. (LS,87).

 J No serà possible comprometre’s en coses grans so-
lament amb doctrines sense una mística que ens 
animi, sense «uns mòbils interiors que impulsen, 
motiven, encoratgen i donen sentit a l’acció per-
sonal i comunitària». L’espiritualitat no està des-
connectada del propi cos ni de la natura o de les 
realitats d’aquest món, sinó que es viu amb aques-
tes i en aquestes, en comunió amb tot el que ens 
envolta. (LS, 216).

 J Cada criatura reflecteix alguna cosa de Déu i té 
un missatge per ensenyar-nos, o la seguretat que 
Crist ha assumit en ell mateix aquest món material 
i ara, ressuscitat, habita en la intimitat de cada 
ésser, envoltant-los amb el seu afecte i penetrant-lo 
amb la seva llum (LS, 221).

 J L’espiritualitat cristiana proposa una manera alter-
nativa d’entendre la qualitat de vida, i encoratja un 
estil de vida profètic i contemplatiu, capaç de gaudir 
profundament sense obsessionar-se pel consum. És 
important incorporar un vell ensenyament, present 
en diverses tradicions religioses, i també en la Bí-
blia. Es tracta de la convicció que «menys és més». 
La constant acumulació de possibilitats per a con-
sumir distreu el cor i impedeix valorar cada cosa i 
cada moment. En canvi, fer-se present serenament 
davant cada realitat, per petita que sigui, ens obre 
moltes més possibilitats de comprensió i de realit-
zació personal. L’espiritualitat cristiana proposa un 
creixement amb sobrietat i una capacitat de gaudir 
amb poc. És un retorn a la simplicitat que ens per-
met d’aturar-nos a valorar les coses petites, agrair 
les possibilitats que ofereix la vida sense enganxar-
nos al que tenim ni entristir-nos pel que no posseïm. 
Això suposa evitar la dinàmica del domini i de la 
mera acumulació de plaers (LS, 222).

 J La pau interior de les persones té molt a veure amb 
la cura de l’ecologia i amb el bé comú, perquè, au-
tènticament viscuda, es reflecteix en un estil de vida 
equilibrat unit a una capacitat d’admiració que por-
ta a la profunditat de la vida. La natura és plena 
de paraules d’amor, però ¿com podrem escoltar-les 
enmig del soroll constant, de la distracció permanent 
i ansiosa, o del culte a l’aparença? Moltes persones 
experimenten un profund desequilibri que les mou a 
fer les coses a tota velocitat per sentir-se ocupades, 
en una pressa constant que al seu torn les mena a 
atropellar tot el que tenen al seu voltant. Això té un 
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Refugiats

MigrantsPobres

Parcel·la

Terrassa

Terrassa

Cambra
dels mals
endreços

impacte en la manera com es tracta l’ambient. Una 
ecologia integral implica dedicar una mica de temps 
per a recuperar la serena harmonia amb la creació, 
per a reflexionar a propòsit del nostre estil de vida i 
els nostres ideals, per a contemplar el Creador, que 
viu entre nosaltres i en el que ens envolta, la presèn-
cia del qual «no ha de ser fabricada sinó descoberta, 
revelada» (LS, 225).

 J L’univers es desenvolupa en Déu, que ho omple 
tot. Llavors hi ha mística en una fulla, en un camí, 
en la rosada, en el rostre del pobre. L’ideal no és 
sols passar de l’exterior a l’interior per a desco-
brir l’acció de Déu en l’ànima, sinó també arribar a 
trobar-lo en totes les coses (LS 233).

 J La persona humana més creix, més madura i més 
se santifica a mesura que entra en relació, quan 
surt de si mateixa per viure en comunió amb Déu, 
amb els altres i amb totes les criatures. Així assu-
meix en la seva pròpia existència aquest dinamis-
me trinitari que Déu ha imprès en ell des de la 
seva creació. Tot està connectat, i això ens invita a 
madurar una espiritualitat de la solidaritat global 
que brota del misteri de la Trinitat (LS, 240).

Després del col·loqui, cada participant tindria un 
temps d’una hora o més, per a «perdre’s» tot sol 
per l’entorn natural, i exercitar-se a contemplar la 
Natura a la llum del que s’ha llegit i comentat ante-
riorment. Després, es tornarien a aplegar tots per 
comentar el que han experimentat, com s’han sentit, 
i què no voldrien perdre del que aquí han trobat 
quan tornin a la vida «urbana».

6. Atès que el lema 
de la Campanya és 
«Cridats a ser co-
munitat», podríem 
organitzar un acte 
de confraternitza-
ció en què es convidaria 
totes les persones de la co-
munitat, o entitat, i en el cas 
de la comunitat cristiana,  to-
tes les persones necessitades 
que atén i acompanya Càritas. 
La idea seria crear un espai de 
trobada i relació. Podria ser un be-
renar, un dinar o un sopar. Al princi-
pi es podria fer una senzilla dinàmica per 
trencar el gel i conèixer-se. Després de dinar, 

s’organitzaria una tómbola o petita vetllada, o es 
podria veure una pel·lícula relacionada amb les 
propostes de la Campanya, etcètera.

7. Muntar una exposició 
interactiva amb aquest 
títol: «La Casa Comuna, 
una realitat i un somni pels 
quals treballar junts».

La finalitat d’aquesta exposició és sensibilitzar la co-
munitat, d’una forma original i creativa, de la situa-
ció real de la nostra Casa Comuna, el nostre plane-
ta Terra, visualitzant, simbòlicament, les profundes 
desigualtats que existeixen en el nostre món, i les 
conseqüències mediambientals desastroses que té 
el nostre estil de vida i el Sistema Econòmic. Amb 
això pretenem mobilitzar a l’acció i al compromís 
per no quedar indiferents davant d’aquesta realitat.

Caldrà tenir una sala espaiosa, on «dibuixar» sobre 
al terra, mitjançant cintes adhesives de colors, un 
cercle ovalat gran que representi el planeta Terra. 
A dins es retallaran les siluetes dels continents amb 
paper continu marró (silueta aproximada). Dins 
d’aquest planeta Terra es dibuixarà amb cintes 
adhesives més gruixudes, o bé tires de paper am-
ples enganxades sobre el terra amb cel·lo, el plà-
nol d’una casa, de tal manera que tot pugui quedar 

aproximadament 
així:
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Amb cartolines de colors es poden simular els 
mobles tal com apareixen al plànol. Els més in-
novadors i creatius hi poden posar mobles reals. 
A les portes d’accés a la casa es poden simular 
barreres amb fustes, o bé posar un filat, per sim-
bolitzar tot allò que impedeix l’accés als Drets, al 
necessari per viure amb dignitat.

Dins el pla rectangular de la casa  
es posarà primer un cartell gran ben visible en què 
es llegeixi: «DINS DE LA CASA NOMÉS HI VIU 
EL 20% DE LA POBLACIÓ MUNDIAL RICA». 
Després, es col·locaran cartells més petits amb 
dades sobre les persones que viuen dins de la casa 
gaudint de tot el seu benestar. Aquests cartells 
podrien estar penjats d’un fil que vagi per sobre 
del pla rectangular de la casa, o bé, si s’ha posat al-
gun moble real, damunt d’aquests mobles. Aques-
tes són les dades que es posaran en els cartells:

 J El 20 % de la població mundial posseeix el 94,5 % 
de la riquesa del planeta. I d’aquest 20 %, l,1 % de 
la població (els multimilionaris) posseeix i acapara el 
50 % de la riquesa de tot el planeta. La resta, que és 
el 80 % de la població mundial, només pot posseir i 
gaudir el 5,5 % de la riquesa del planeta.

 J Les 62 persones més riques del món posseeixen la 
mateixa riquesa que la meitat de la població mun-
dial (3.700 milions de persones).

 J A tot el món hi ha un total de 7,6 bilions de dòlars 
de patrimoni financer individual ocults en paradisos 
fiscals. Si es tributessin els beneficis que aquesta 
riquesa genera, els governs recaptarien 190.000 
milions de dòlars més a l’any amb els quals es po-
drien implantar polítiques públiques per resoldre els 
problemes de pobresa i desigualtat.

 J 188 de les 201 empreses més grans són presents en 
almenys un paradís fiscal. La inversió empresarial en 
paradisos fiscals s’ha multiplicat gairebé per quatre 
entre el 2000 i el 2014.

 J Un terç de tot el menjar produït als països rics o des-
envolupats es malbarata. Amb aquest menjar que 
es llença n’hi hauria de sobres i més per alimentar  
totes les persones que passen gana del món.

 J Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
(ODM) que van assumir els governs l’any 2000 per 
posar fi a la fam i la pobresa extrema no es van 

complir el 2015, però van demostrar que quan hi ha 
voluntat política i s’hi inverteixen recursos, la fam i la 
pobresa comencen a reduir-se. Tant de bo es pren-
guin seriosament els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible per al 2030.

Aquesta informació està extreta de l’informe Una 
economia al servei de l’1 %, d’Intemón-Oxfam.

Fora del pla rectangular de la 
casa, on hi ha la terrassa, la cambra dels mals 
endreços i la parcel·la, es posarà, al terra, cartells 
amb la informació següent:

 J 836 milions de persones encara viuen en la po-
bresa extrema.

 J Al voltant d’1 de cada 5 persones de les regions 
en desenvolupament viu amb menys d’1,25 dòlars 
diaris.

 J El 2014, 42.000 persones van haver d’abandonar les 
seves llars cada dia a la recerca de protecció a causa 
d’un conflicte, i la xifra augmenta cada vegada.

 J Més de 400.000 persones migrants han mort des 
de l’any 2000 en el seu intent d’arribar a Europa.

 J Al voltant de 795 milions de persones no disposen 
d’aliments suficients per portar una vida saluda-
ble i activa. És a dir, 1 de cada 9 persones a la 
Terra.

 J Àsia és el continent on hi ha més persones que 
pateixen fam: dues terceres parts del total. A 
l’Àfrica subsahariana hi ha una taxa de desnutri-
ció de gairebé el 23 %.

 J Al món, 1 de cada 4 nens pateix retard en el 
creixement.

 J En el món en desenvolupament, 66 milions de 
nens en edat d’assistir a l’escola primària van a 
classe passant gana, 23 milions dels quals només 
a l’Àfrica.

 J Més de sis milions d’infants continuen morint 
cada any abans de complir cinc anys, 3,1 milions 
a causa de la desnutrició.

 J Segons ACNUR, el 2015 hi va haver 62 milions de 
persones refugiades i desplaçades que van sortir 
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dels seus països per conflictes armats o persecu-
ció. El 2016 ha la xifra ha augmentat.

 J La taxa de mortalitat materna durant el part en les 
regions en desenvolupament és encara 14 vegades 
més gran que en les regions desenvolupades.

 J La matrícula en l’educació primària en els països 
en desenvolupament ha assolit el 91 %, però 57 
milions d’infants continuen sense escolaritzar.

 J Al món, 103 milions de joves no tenen un nivell 
mínim d’alfabetització, dels quals el 60 % són 
dones.

 J Almenys 1.800 milions de persones al món utilit-
zen una font d’aigua potable que està contamina-
da amb matèria fecal.

 J L’escassetat d’aigua afecta més del 40 % de la 
població mundial, i es preveu que aquesta xifra 
augmenti. Més de 1.700 milions de persones 
viuen actualment en conques fluvials on el con-
sum d’aigua és superior a la recàrrega.

 J Actualment, 2.400 milions de persones no tenen 
accés a serveis bàsics de sanejament, com excu-
sats o latrines.

 J Més del 80 % de les aigües residuals resultants 
de les activitats humanes s’aboca en rius o al mar 
sense que se n’eliminin els contaminants.

 J Cada dia, prop de 1.000 nens moren a causa 
de malalties diarreiques prevenibles relacionades 
amb l’aigua i el sanejament.

 J Prop de 2.200 milions de persones viuen per sota 
del llindar de pobresa de 2 dòlars.

 J Les emissions mundials de diòxid de carboni (CO2) 
han augmentat gairebé un 50 % des de 1990.

 J Cada any desapareixen 13 milions d’hectàrees de 
bosc i la degradació persistent de les zones àri-
des ha provocat la desertificació de 3.600 milions 
d’hectàrees.

 J De l’agricultura depenen directament 2.600 mi-
lions de persones, però el 52 % de la terra em-
prada per a l’agricultura s’ha vist moderadament 
o greument afectada per la degradació del sòl 
causada per la contaminació i el canvi climàtic.

 J Cada any es perden 12 milions d’hectàrees de 
cultiu (23 hectàrees per minut) com a conseqüèn-
cia de la sequera i la desertificació, en les quals es 
podrien conrear 20 milions de tones de cereals.

 J Es coneixen 8.300 races animals, el 22 % de les 
quals està en perill d’extinció, i el 8 % ja estan 
extingides.

 J De les més de 80.000 espècies forestals, menys 
de l’1,1 % s’han estudiat per al seu possible ús 
beneficiós en medicina.

 J Des de 1995, han mort unes 606.000 persones i 
4.100.000 persones han resultat ferides o damni-
ficades com a resultat dels desastres relacionats 
amb el canvi climàtic.

 J Les sequeres, inundacions, tempestes i altres 
desastres relacionats amb el canvi climàtic han 
augmentat en freqüència i gravetat en les últimes 
tres dècades i han arribat a convertir-se en una 
amenaça per a la seguretat alimentària, va aler-
tar la FAO.

 J L’OMS estima que només el 2012 uns 7 milions 
de persones van morir per malalties relaciona-
des amb la contaminació de l’aire, i preveu que 
durant el període 2030-2050, el canvi climàtic 
causarà 250.000 morts addicionals cada any per 
malalties associades als seus efectes ambientals. 
Els nens i les dones dels països més pobres seran 
els més afectats.

Tota aquesta informació està extreta d’informes 
oficials de Nacions Unides: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ 

Una persona farà de guia d’aquesta exposició i 
anirà indicant, en cada moment, el que cal fer. 
Primer convidarà a visitar la Casa Comuna que 
hi ha representada a terra i tota la informació 
que hi apareix.

Quan tothom hagi vist les dades que s’ofereixen 
en aquesta Casa Comuna del nostre món, pro-
posem veure aquests vídeos:

 J Sobre les escandaloses desigualtats en el món 
entre rics i pobres (4 minuts, 30 segons):  

  https://www.youtube.com/
watch?v=WMjhC7gp5rw 

45

ADULTS



 J Sobre la desigualtat social que provoca el sis-
tema econòmic explicat pel papa Francesc (4 
minuts, 30 segons): 

  https://www.youtube.com/
watch?v=vTKuHVr48Wo 

 J Sobre la Laudato si’ i la cura de la Casa Comu-
na (6 minuts):

 https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg

 J Sobre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i el compromís dels governs per 
complir-los el 2030 per fer possible aquesta 
«Casa Comuna» (3 minuts, 36 segons): 

 https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s

 J Sis vídeos curts per VEURE també la REALI-
TAT d’Espanya: 

  http://www.foessa2014.es/informe/
material_pedagogico.php

El guia de l’exposició els dirà que ara veuran uns 
vídeos que expliquen la situació de la nostra Casa 
Comuna, i els convidarà a seure a la part de la sala 
on es projecten.

A les parets de la sala on es projecten els vídeos hi haurà 
col·locada una tira de paper continu blanc que envoltarà 
tota l’habitació. A la part inicial d’aquest paper es llegirà 
aquest títol: LA CASA COMUNA QUE SOMIEM, i a 
sota, ben visible: Somiem una Casa Comuna que 
sigui capaç d’albergar tots els éssers humans del 
nostre planeta, garantint-los una vida digna i ga-
rantint la cura i la sostenibilitat del nostre pla-
neta Terra. Escriu en els panells de la paret com 
seria la Casa Comuna que somies tot responent 
totes les preguntes que aquí apareixen.

El guia de l’exposició els explicarà com fer-ho. Els 
dirà que al llarg del paper continu enganxat a les 
parets de la sala hi ha una sèrie de preguntes i que 
els assistent hi hauran d’escriure les respostes. 
Aquestes són les preguntes:

 J Com serien els governants dels països a la 
Casa Comuna que somiem?

 J Com serien els ciutadans de la Casa Comuna 
que somiem?

 J Com seria el Sistema Econòmic que estaria 
vigent a la Casa Comuna que somiem? Com 
serien les seves empreses?

 J Com cuidarien dels ciutadans la natura a la 
Casa Comuna que somiem? I com la cuidarien 
els governants?

 J Quina vols que sigui la teva contribució a la 
construcció de la Casa Comuna durant aquest 
any, és a dir, a què et compromets perquè tot 
això no es quedi solament en paraules boni-
ques i bones intencions?

 J Altres idees que vulguis posar sobre com se-
ria la Casa Comuna que somiem.

Sobre aquest paper continu es pot deixar també 
un espai per posar totes les accions solidàries, o 
tasques o realitats que JA s’estan fent des de la 
comunitat parroquial, o des de la comunitat edu-
cativa del col·legi, etcètera, per fer habitable la 
Casa Comuna. Ho poden fer enganxant-hi fotos 
i textos.

Mentre els assistents estan escrivint les respostes, 
es podrà posar com a música de fons l’Himne a 
l’Alegria.

Per poder escriure les respostes, a sota de cada 
pregunta hi haurà un cistellet amb ceres de colors.

Per acabar, a la sortida de la sala, hi haurà una tau-
la amb les diferents claus amb què es pot entrar 
a la Casa Comuna que somiem; es demanarà als 
assistents que en triïn tres per endur-se i que les 
apleguin en un clauer simbòlic que els recordi el 
seu compromís de fer possible la Casa Comuna 
que somiem. També se’ls donarà el clauer retallat 
amb les propostes de la Campanya. Amb un cor-
dill, allà mateix, lligaran al clauer les tres claus que 
han triat. A les pàgines següents oferim aquestes 
claus, perquè es fotocopiïn i després es retallin 
per separat, i també els clauers, per retallar i do-
nar.
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la clau
per

posar
fi a

la fam

la clau per
cuidar de

la Naturalesa

la clau
per

posar
fi a la

pobresa

la clau per
posar fi al rebuig,
els prejudicis
i la discriminació

la clau
per lliurar-nos
sense mesura

la clau
per trencar
els murs,
les tanques de
la vergonya

la clau
per a la participació
i el foment del
comunitari

la clau
per esborrar la indiferència
i l’individualisme

la clau 
per fer 
possible 
l’harmonia, 
la convivència, 
la trobada, 
la cordialitat

la clau
per la igualtat

entre dona
i home

oluntari

la
clau de
comprometre’s 
com a 

la clau per
al diàleg i
la trobada
interreligiosos

la clau
per denunciar
la falta de
Drets

la clau 
per tendir 
ponts i 
trencar el que 
ens separa
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8. Gest de Campanya

La finalitat d’aquest gest és visibilitzar, en un espai 
públic, el missatge de la Campanya Institucional de 
Càritas «Cridats a ser comunitat».

Lloc: plaça, pati, zona de vianants…

Material necessari:

 J Paper continu marró sobre el qual dibuixar i 
retallar les siluetes dels continents de manera 
aproximada.

 J Fulls verds rodons amb la lletra «D» escrita.

 J Micròfon i altaveu.

 J Cinta negra.

 J 4 tisores.

Treball preparatori:

En el lloc escollit per fer el gest, es dibuixarà a terra 
un cercle d’uns 7 metres de diàmetre. Dins el cercle 
es col·locaran els continents retallats de paper con-
tinu marró. Quatre persones es posaran dretes en 
els quatre cantons que emmarquen el cercle soste-
nint una cinta negra que les uneix, que simularà totes 
aquelles barreres, murs, filats, visibles o invisibles, o 
totes aquelles injustícies que impedeixen que moltes 
persones puguin accedir a una vida digna, amb Drets.

Guió del gest:

Es lliurarà a tots els assistents un full verd retallat 
amb forma rodona i amb la lletra «D» escrita. Re-
presentarà el planeta Terra sostenible on tots po-
den gaudir dels seus Drets. Se’ls demanarà que es 
col·loquin al voltant del cercle que representa el 
planeta Terra. Llavors el presentador del gest dirà:

Davant nostre tenim representat el planeta Terra, la 
nostra Casa Comuna. Una Casa que està tan deterio-
rada socialment i mediambientalment que requereix 
que ens posem mà a l’obra.

Farem lectura del manifest de la Campanya de Càri-
tas, que ens crida a tots a ser comunitat. Després 
de la lectura del manifest, farem un gest simbòlic 
sobre aquesta Casa Comuna perquè sigui comuna 
de veritat.

Lectura del Manifest:

El nostre planeta Terra és la Casa Comuna per a més 
de 7.400 milions de persones. Però els fonaments 
d’aquesta casa estan afectats per una profunda crisi 
de valors. L’individualisme, la cobdícia, el consumisme, 
la indiferència, la competitivitat… Proposem a tothom 
de practicar els valors humans que «sanejaran» els 
fonaments de la nostra Casa Comuna.

Aquesta crisi de valors ha provocat el sorgiment d’un 
Sistema Econòmic que MATA, empobreix, exclou els 
que hi viuen. Proposem construir junts una Economia 
Solidària, que posa les persones en el centre, que crea 
oportunitats laborals per a tots i que té cura del medi 
ambient. Ho aconseguirem donant suport a les em-
preses socials, fomentant una banca ètica i afavorint 
el comerç just.

També hi ha greus defectes d’accessibilitat, no totes 
les persones poden accedir a les estances de la Casa 
Comuna, als béns i serveis indispensables per viure: 
aliments, aigua potable, sanitat, educació, habitatge 
digne, seguretat, refugi, etcètera. Els qui busquen un 
futur millor o fugen de la guerra o persecució ho te-
nen difícil, per travessar les fronteres dels països des-
envolupats. Davant la situació actual dels migrants i 
refugiats, volem més Hospitalitat, més Dignitat, per 
aconseguir migrants i refugiats amb Drets.

A la Casa Comuna els Drets Humans són la teulada 
protectora que permet viure amb dignitat, però en 
moltes ocasions els Drets Humans són només façana, 
aparença, element «decoratiu» que deixa desprotegi-
des una infinitat de persones. Proposem defensar els 
Drets Humans i conèixer els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible. Així, podrem exigir als nostres 
governants que els introdueixin en el seu compromís 
polític.

Finalment, davant del greu deteriorament mediam-
biental que provoca el nostre model de producció, de 
consum i estil de vida, proposem tenir cura decidida-
ment de la nostra Mare Naturalesa. A Càritas treba-
llem per incidir en el govern, i sensibilitzar la comuni-
tat cristiana i la ciutadania, per a l’adopció d’hàbits i 
estils de vida responsables i sostenibles.

Com diu el sant pare Francesc, «... la humanitat neces-
sita canviar. Fa falta la consciència d’un origen comú, 
d’una pertinença mútua i d’un futur compartit per 
tots. Aquesta consciència bàsica permetria el desen-
volupament de noves conviccions, actituds i formes de 
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vida» (LS, 202). Per això, des de Càritas fem una crida 
a tots i totes a SER COMUNITAT. Si volem sobreviure 
com a humanitat, estem cridats a viure formant co-
munitat FRATERNA... Tots som fills i filles del mateix 
Pare-Mare Déu.

Explicació del gest:

L’animador del gest dirà:

Aquesta Casa Comuna que tenim aquí representada 
està envoltada d’una cinta negra que simbolitza el 
seguit de barreres murs, filats, visibles o invisibles, i 
injustícies que impedeixen que milions de persones pu-
guin accedir a una vida digna, amb Drets. I al mateix 
temps simbolitza la contaminació i degradació me-
diambiental que està ofegant la Vida al nostre planeta.

Quatre persones s’acostaran a la cinta per tallar-la a 
bocins i llençar-los fora de la Casa Comuna. Després, 
tots els altres deixarem el nostre full verd dins del pla-
neta Terra. Aquest full simbolitzarà la nostra voluntat 
i compromís per treballar pels Drets Humans, i per la 
cura de la Natura.

Quan tots hàgim deixat el full verd, ens agafarem de la 
mà formant rotllanes al voltant del nostre planeta Terra 
verd, i farem un minut de silenci en memòria de totes 
les persones víctimes de la manca de Drets, de totes les 
persones que no poden gaudir d’una vida digna.

Després del minut de silenci, acabarem fent-nos una 
abraçada fraternal.

Com a possibilitat per després de l’abraçada 
fraterna:

L’animador del gest podrà convidar que qui ho desit-
gi entri dins el planeta Terra que hem representat 
a terra, fins que s’ompli i no hi càpiga ningú més. 
Llavors tothom alçarà els braços, com si saludessin 
cap amunt, i se’ls farà una foto des de dalt, des del 
balcó d’una casa propera, per després poder ser 
enviada per les xarxes socials amb aquest missatge: 
«Si volem sobreviure com a humanitat, estem 
CRIDATS a SER  COMUNITAT, a viure formant 
comunitat fraterna» o bé: «Uneix-te a la Cam-
panya de Càritas per construir la CASA COMU-
NA on tothom pugui viure amb dignitat».
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Ambientació del lloc
A terra, presidint la pregària, hi haurà una creu de 
fusta, i al damunt hi col·locarem un gran llaç negre 
(o cinta negra), que representarà els qui viuen en 
l’exclusió i la necessitat, els descartats. Al costat 
de la creu es deixarà una cistella amb 10 tisores 
petites.

Es lliurarà a cada participant el full fotocopiat amb 
els textos i les pregàries que hi ha al final d’aquest 
guió. I també se’ls lliurarà un altre full petit, reta-
llat, on hi haurà representat un maó (es retallarà 
de l’annex que hi ha també al final del guió).

Desenvolupament de la Pregària
(Lector 1:)

Benvinguts a aquest espai de pregària convocat 
per Càritas. Davant nostre hi ha representat sim-
bòlicament, amb aquesta creu i aquest llaç negre, 
el patiment, la pobresa i la injustícia que hi ha al 
nostre món.

En aquest moment de pregària volem unir-nos als 
nostres germans i germanes que viuen en l’exclusió 
i la necessitat, els sense feina, els empobrits, el 
sense drets, els sense llar, les persones immigrants 
sense papers, els que tenen fam, els refugiats, les 
víctimes de la violència i el maltractament, les víc-
times de la indiferència.

Volem posar-nos en mans de Déu perquè ens 
il·lumini i ens encoratgi a saber fer la part que ens 
correspon per fer possible un món millor, el món 
més just, fratern i solidari que somiem, la CASA 
COMUNA per a tothom.

EL PROFETA Isaïes ja somiava amb aquest món en 
què tots visquessin en comunió i harmonia. Escol-
tem una actualització de les paraules del profeta 
Isaïes.

(El lector 2 llegeix l’adaptació del 
text d’Isaïes «El món somiat»)

(Un cop feta la lectura, el lector 1 dirà:)

Deixem ara uns minuts per meditar aquest text.

(Es pot posar música de fons)

(Passats uns 8 minuts, el lector 1 dirà:)

Volem contribuir a fer possible aquesta terra nova 
que somiem, aquest món més just, fratern i solida-
ri. Per fer-ho, farem un petit gest simbòlic.

Aquí a terra, al costat del llaç negre de la creu, hi 
ha 10 tisores. Us anireu aixecant ordenadament 
en silenci orant, per tallar un tros d’aquest llaç. La 
idea és que al final no quedi cap tros de llaç da-
munt la creu perquè us l’heu emportat entre tots.

Aquest tros de llaç negre que cada participant 
agafa simbolitza aquesta part del món que pateix, 
que té necessitat; teniu a les mans el poder de fer 
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alguna cosa, el poder d’influir en alguna cosa per 
ajudar-lo, alleujar-lo, transformar-lo, per petit o 
insignificant que sembli; és la part que us toca fer, 
si no ho feu, ningú no ho farà per vosaltres.

Tenint aquest tros de cinta a les mans, repetiu una 
vegada i una altra aquesta invocació: «Senyor Je-
sús, mostra’m la teva voluntat».

(Passats uns 8 minuts des que tots tenen 
el tros de cinta retallat a les mans, el 
lector 1 convidarà a tothom a llegir a 
dues veus la pregària titulada «Sou llavors 
del Regne». Després de llegir-la dirà:)

(Lector 1:)

Deixem un temps per rellegir aquesta pregària i 
fer-la nostra.

(Es pot posar música de fons)

(Passats uns 8-10 minuts, el lector 1 
convidarà a tothom a llegir a dues veus 
la pregària titulada «Envia’m».)

(Lector 1:)

Som enviats per unir-nos a tants d’altres que tam-
bé són enviats per Déu per fer possible la transfor-
mació d’aquest món en un miracle. Estem cridats a 
ser comunitat, a viure en comunió, per començar 
a fer possible l’impossible, la CASA COMUNA.

(Lector 3 llegeix el text Ac 2, 44-47:)

(Lector 1:)

Quan vivim i som en comunitat, preocupats els uns 
pels altres, es produeix el miracle, i els pobres dei-
xen de ser-ho... És el que Déu vol, és el que Jesús va 
posar en pràctica i és el que Jesús ens demana. De-
manem ara a Jesús que ens faci bons instruments al 
seu servei per fer possible la CASA COMUNA, on 
tothom pugui viure amb la dignitat dels fills de Déu. 
Llegim a dues veus la pregària titulada «Pregària per 
estar al servei».

(Lector 1:)

Deixem uns 12 minuts per meditar la pregària 
«Enviats», la lectura dels Fets dels Apòstols i la 
pregària «Per estar al servei»,. Durant aquesta es-

tona, qui vulgui pot aixecar-se en silenci i tocar 
la creu de fusta i col·locar-hi els seus «maons», 
de tal manera que entre tots formem la silueta 
d’una casa al voltant de la creu. D’aquesta manera 
mostrarem el nostre compromís personal per fer 
possible la CASA COMUNA, un món més just, 
fratern i solidari, si més no en el que de nosaltres 
depèn.

(Quan tothom hagi deixat el 
maó, el lector 1 dirà:)

 J En aquests moments, si algú vol fer una peti-
ció, alguna acció de gràcies o compatir alguna 
cosa del que s’ha viscut en aquest espai, ara és 
el moment de fer-ho.

 J Per acabar, direm junts, agafats de la mà, la 
pregària que Jesús ens va ensenyar, i després 
de dir-la ens farem una abraçada de pau: Pare 
nostre…
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EL MÓN SOMIAT
Aquell dia, moltes persones miraran el Fill de Déu. Hi posaran els seus ulls. El Fill de Déu és la terra 
nova, en què enfonsaran les arrels i s’hi instal·laran. Damunt seu es posarà l’esperit del Senyor, l’esperit 
de prudència i saviesa, esperit de consell i coratge, esperit de ciència i temor del Senyor. L’esperit els 
ensenyarà a estimar i lliurar-se al Senyor. I miraran el món amb profunditat. No es conformaran amb les 
aparences, no acceptaran les enraonies.

Faran justícia als pobres, i els desemparats seran tractats com una mare tracta els seus fills. Seran justos 
en un món injust: seran lleials en una terra on la lleialtat no abunda... I així, amb l’ajuda de Déu, faran 
possible que l’ésser humà visqui amb l’ésser humà, l’estranger s’asseurà amb el veí i menjaran a la ma-
teixa taula. El pobre i el ric compartiran la llar. El soldat i el civil treballaran la mateixa terra, bandejant 
les armes. El qui abans amenaçava es tornarà profeta de pau. La víctima ja no tindrà por dels agressors, 
desposseïts del poder injust…

No hi haurà dany a l’innocent en tot aquest món, perquè la saviesa que neix de l’evangeli omplirà la terra 
com l’aigua omple el mar. Aquest dia tothom mirarà l’arrel de tot aquest bé. La buscaran creients i no 
creients, sorpresos i esperançats. El món serà la seva llar.

(Adaptació d’Isaïes 11, 1-10, per Rezando voy)

Sou llavors del Regne
Sou llavors del Regne
plantades en la història.
Sou bones
i tendres,
plenes de vida.
Us tinc a la mà,
us bressolo i estimo,
i per això us llanço al món:
Perdeu-vos!

No tingueu por
de tempestes ni de sequeres,
de trepitjades ni d’esbarzers.
Beveu dels pobres,
deixeu-vos tocar l’ànima per ells
i amareu-vos de la meva rosada,
de la meva presència.
Fecundeu-vos,
rebenteu,
no us quedeu enterrades.
Floriu

i doneu fruit... contribuïu
a fer d’aquest món un verger.
Deixeu-vos bressolar pel vent del meu Esperit.

Que tot viatger
que camini per sendes i viaranys,
buscant o perdut, caigut o ferit,
en veure-us,
noti un salt al cor en trobar en vosaltres
calor humana, fraterna,
i pugui sentir-se estimat,
rescatat, aixecat, sanat... SALVAT.
Sou llavors del meu Regne!

«Abans de formar-vos en les entranyes de la mare,
jo us vaig escollir.
Abans que sortíssiu del seu ventre
us vaig consagrar.
Com a llum del món us vaig constituir.
No tingueu por,
que Jo sóc amb vosaltres» (Cf Jr 1, 5.8).

PER LLIURAR DURANT LA PREGÀRIA
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PER LLIURAR DURANT LA PREGÀRIA

Envia’m 
Envia’m sense temor, que estic disposat.
No em deixis temps perquè inventi excuses,
ni permetis que intenti negociar amb tu.
Envia’m, que estic disposat.
Posa al meu camí gent, terres, històries,
vides ferides i assedegades de tu.
No admetis un no per resposta.
Envia’m als meus i als altres,
als propers i als estranys,
als que no et coneixen i als qui només et somien,
i posa’m a les mans el teu tacte que cura,
posa’m als llavis la teva paraula que sedueix;
en les meves accions, la teva humanitat que salva;
a la meva fe, la certesa del teu evangeli.
Envia’m amb tants d’altres que, cada dia,
converteixen el món en miracle.

(José M.ª Rodríguez Olaizola, sj) 

Pregària per estar al servei
Posa’m, Senyor, als ulls mirades serenes que infon-
guin confiança i serenitat.

Posa’m a la boca les paraules adequades per orien-
tar les accions correctes, parlar d’amor i difondre 
el teu missatge, proclamar el teu regne.

Posa’m a la ment pensaments rectes, nets, justos, 
ferms, renovadors.

Posa’m a les orelles la capacitat d’escolta i l’actitud 
idònia per escoltar tothom qui em necessiti.

Posa’m al llavis somriures autèntics i paraules pru-
dents que infonguin pau, acollida, alegria i optimisme.

Posa’m a les mans les carícies més tendres i el su-
port més ferm per als qui les demanin.

Posa’m al cor els sentiment més nobles i la capaci-
tat d’estimar sense límits.

Posa’m al peus la força de caminar sense defallir, 
fins a fer realitat les utopies que ens ajudin a im-
plantar el teu regne a la terra.

La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d’ells no considerava com a propis 
els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots. Amb gran poder els apòstols donaven 
testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu actuava en ells. Ningú 
d’entre ells no vivia en la indigència, perquè tots els qui eren propietaris de terres o de cases 
les venien, portaven el producte de la venda, i el dipositaven als peus dels apòstols. Després era 
distribuït segons les necessitats de cadascú (Ac 4, 32-35).
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