
Revisió de Vida sobre l’economia personal 

VEURE 

Per fer el veure, es va repartir als xavals unes bosses amb diners (annex 1) amb una quantitat diferent a 
cada bossa (10 euros, 50 euros, 100, 500 i 3000). Ells/es havien de decidir a què destinarien cada 
quantitat si la tinguessin. Això servia per veure quines prioritats i necessitats tenien.  
També per fer el veure, cadascú/na va omplir l’enquesta sobre l’economia personal (annex 2) i la vam 
posar en comú. 

JUTJAR 

 
En Joan és un noi de 18 anys que ha decidit ajudar i cooperar conjuntament amb Càritas per donar 
suport a la gent afectada pel terratrèmol d’Haití. Quan Joan arriba a Puerto Príncipe es troba amb la 
gran desgràcia que la naturalesa ha deixat en aquest poble, horror, desesperació, penes. 
 
Al dia següent d’arribar-hi, és destinat a  un camp base, on li toca organitzar a més gent, que com ell vol 
ajudar, la diferència és que aquesta gent són autòctons de la zona, alguns comerciants, d’altres soldats, 
altres són publicans (els que s’encarregaven de cobrar els impostos del govern, quan tot anava “bé”) , 
tothom està interessat en ajudar i tots posen la confiança en Joan, per a que ell els salvi de tanta 
pobresa.  
 
Tota aquesta gent saben que en Joan és un jove treballador d’un barri del Vallès, que opta per ajudar 
als altres i donar-ho tot per ells, així que tant els veïns, com els soldats, confien en que Joan els salvarà i 
comencen a fer cua davant la seva taula, esperant que Joan els doni orientacions del que fer a partir 
d’ara. 
 
 La gent li preguntava:  
--Així, doncs, què hem de fer?  
 Ell els responia:  
--Qui tingui dos vestits, que en doni un al qui no en té, i qui tingui menjar, que també el comparteixi.  
 Entre els qui anaven a fer-se voluntaris hi havia fins i tot uns publicans, que li deien:  
--Jefe , què hem de fer?  
 (la gent pensava que Joan havia estat enviat per les forces polítiques de la regió i que havien de rendir 
els màxims respectes com si d’una autoritat es tractés)  
Ell els respongué:  
--Quan tot hagi tornat a la normalitat, no exigiu més del que està establert, no us aprofiteu. 
Igualment uns soldats li preguntaven:  
--I nosaltres, què hem de fer?  
Els va respondre:  
--No feu servir la violència ni presenteu falses denúncies per treure diners de ningú, ni sacsejar 
establiments, ni quedar-vos amb el millor de l’ajuda que arriba i acontenteu-vos amb la vostra soldada.  
 El poble vivia en l'expectació, i tots pensaven si Joan no fóra potser una mena de  Messies, que venia a 
salvar-los. 
 
Joan respongué dient a tothom:  
--Jo us porto esperança, us dono el meu temps, però només Deú sap quin és el final d’aquesta angoixa. 
Vosaltres heu de creure que això pot millorar, només vosaltres podeu lluitar per guanyar la misèria, 
només vosaltres podeu compartir el que teniu, Jo no tinc la solució, confieu en Ell. 
 



Reflexió: 
 
· Quins personatges surten en el conte? 
· Quines actituds, bones i dolentes, creus que tenen? 
· Quines actituds sortien l’altre dia en el nostre grup, desprès de fer l’enquesta i la dinàmica de les 
bosses amb diners?  
 
Escriu les conseqüències actuals, que la teva economia personal,  han fet que et trobis la  situació que 
estàs passant. 
 

CONSEQÜÈNCIES 

 

 

 

 

 

 

 
Quines creus que són les causes que t’han portat a trobar-t’hi a aquesta situació? 
 

CAUSES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
QUÈ PENSES, QUE POTS FER PER MILLORAR AQUESTA SITUACIÓ ? 
 

EM COMPROMETO A.... 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ell respongué: --El qui el va tractar amb amor. Llavors Jesús li digué: --Vés, i tu fes igual. 
(Lc 10,37) 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=15&l=ca&pos=1&qall=1&idq=0&idp0=25&m=%4C%63%20%31%30&hl=%4C%63%20%31%30%2C%33%37

