
Material d’economia jocista 

Fer pressupostos i balanços per 
l’economia federal. 



Situació de partida 

• Com fem els pressupostos / balanços a la 
federació?  

• Qui se’n ocupa?  

• Quan es revisen?  

• Quines dificultats trobeu a l’hora de treballar 
l’economia a la federació? 



Tenir alguns joves obrers [...] amb un cor per estimar, amb la seva intel·ligència per a 
comprendre, amb els seus braços per lluitar, amb el diner que ells tenen per posar-lo 
en comú. 

 

Joseph Cardijn 

El mensaje de la JOC  a los jóvenes del mundo obrero 

 



Cardijn: 3 veritats fonamentals 

• Veritat de fe. 

• Veritat d’experiència. 

• Veritat de mètode. 



Veritat de Fe 

Els joves obrers no són màquines, ni bèsties, ni esclaus. Són els 
fills, els col·laboradors, els hereus de Déu. Aquesta és la seva 
única, la seva veritable vocació, la seva raó de ser, de viure i de 
treballar, l'origen de tots els seus drets i deures. 



Veritat d’experiència 

La vida real de la joventut treballadora està en contradicció amb 
la seva vocació eterna i temporal.  



Veritat de mètode 

Només una organització de la joventut 
treballadora mateixa pot resoldre aquest 
problema. 



Això significa que…. 

 

COMPARTIM UNS OBJECTIUS COMUNS 

 

• Arribar a la massa del a joventut obrera. 

• Evangelitzar i formar els joves de la classe obrera. 

• Transformar les estructures que generen aquestes 
estructures. 



I volem ser…. 

 

MOVIMENT AUTÒNOM ORGANITZAT PELS 
MATEIXOS JOVES 

 

“Entre ellos, por ellos y para ellos” 



Els i les joves que estem organitzats en el Moviment hem d’assumir les 
despeses mitjançant la cotització individual per arribar a l’autofinançament. 
Això assegura i fa possible que l’orientació i direcció del Moviment estigui a les 
nostres mans.  

Document d’identitat, pàg. 18 

 



I què diu Jesús... 
Solidàriament 

AC 4 , 32-35  “La vida en comunitat , comunitat de béns “ 

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. 

Compartint 
Lluc 9,10-17 “Multiplicació dels pans“ 
A la tornada, els apòstols explicaren a Jesús el que havien fet. Ell se'ls endugué tots sols cap a un poble 
anomenat Betsaida. Però la gent ho va saber i el seguiren. Jesús els acollí, els parlava del Regne de Déu i guaria 
els qui en tenien necessitat. El dia començava a declinar, i els Dotze s'acostaren a dir-li: 
--Acomiada la gent, i que vagin als pobles i a les cases del voltant per trobar allotjament i menjar. Aquí som en 
un lloc despoblat. 
Però Jesús els digué: 
--Doneu-los menjar vosaltres mateixos. 
Ells respongueren: 
--Només tenim cinc pans i dos peixos; si de cas hauríem d'anar nosaltres mateixos a comprar menjar per a tota 
aquesta gentada. 
Hi havia, en efecte, uns cinc mil homes. Llavors Jesús digué als seus deixebles: 
--Feu-los seure en grups de cinquanta. 
Ells ho van fer així, i tothom s'assegué. 16 Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els 
beneí, els partí i en donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tots en van menjar i quedaren saciats. 
Després van recollir dotze cistelles dels bocins de pa que havien sobrat. 

 



I la història de la classe obrera... 

 
LA CLASSE OBRERA: Històricament sempre s’havia autofinançat. 
Des de les aportacions als sindicats i partits polítics, caixes de 
resistència per les vagues, diferents formes d’ajuda mútua 
(mutualitats) per casos de malalties, mort... 



AUTOFINANÇAMENT (UTOPIA CAP A LA QUE 
CAMINEM)  

 
PERÒ QUÈ SIGNIFICA.... 

 
• No dependre d’altres administracions , moviments o eclesials. 

• Creure en la cotització. 

• Diferent a la autogestió. 

• Acceptar subvencions que no condionin el nostre funcionament, per 
projectes concrets. 

 



LA COTITZACIÓ, acte d’amor als altres 

 
Lc 21, 2-4  «El donatiu de la vídua» 

Llavors Jesús alçà la vista i veié gent rica que tirava les seves ofrenes a la sala del 
tresor. Va veure també una viuda molt pobra que hi tirava dues petites monedes de 
coure, i digué: 

--Us asseguro amb tota veritat que aquesta viuda pobra ha tirat més que tots els 
altres. Tots aquests han donat el que els sobrava; ella, en canvi, ha donat el que 
necessitava, tot el que tenia per a viure. 



EL PRESSUPOST:  
 

– Concretar i visualitzar les accions i els objectius 
que ens marquem a principi de curs. 

– Establir quines són les prioritats federals. 

– Conèixer els mitjans dels que disposem. 

– El pressupost sempre és una “aposta”: el futur no 
el sabem. 



EL BALANÇ 
 

– Un altra eina per poder valorar el que hem fet 
durant el curs. 

– Ser conscients de com anem en el nostre camí cap 
a l’autofinançament. 

– Garantir la transparència i la gestió dels diners. 

– Si la cotització és important, hem de planificar i 
veure a què les hem destinades. 



Una “peça” fonamental... 
 

EL RESPONSABLE D’ECONOMIA 
 

La tasca del responsable d’economia no és tècnica, és de fons, és 
d’estimar el Moviment, la Federació, els militants,.. per tal de fer-los 
avançar. És un corcó crític. No és un recaptador d’impostos. No és un 
petit banquer. És un enviat de Déu amb un encàrrec molt concret: 
ajudar a educar l’economia dels militants en línia del Projecte de Déu, 
en línia de l’acció evangelitzadora, educativa i transformadora de la 
JOC. 

Es fonamental que els responsables d’economia siguin testimonis reals i 
creïbles d’una vivència militant de l’economia. No es tracta de ser 
perfectes, en tot cas es tracta de saber encarar les contradiccions amb 
humilitat i viure-les des de l’Evangeli amb sinceritat, oberts al canvi. 

Dossier de recursos de economia 

 



PISTES: 

• Quines qüestions t’han cridat l’atenció? 

• Quins conceptes haurien d’aparèixer en els 
vostres pressupost i balanç? Definiu-los. 

• Després de posar en comú les dificultats que 
trobeu a l’hora de treballar l’economia a nivell 
federal, quins reptes et planteges? 


