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555---PREGÀRIA D’ACCIÓ DE GRÀCIESPREGÀRIA D’ACCIÓ DE GRÀCIESPREGÀRIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES   

Agraïm a l’Esperit Sant els fruits d’aquest treball, i li demanem que en doni més.  

I preguem per les persones en qui hem pensat al llarg de la contemplació de la Vida i 
l’Evangeli. Ara sí que són pregàries espontànies. Acabar amb el Parenostre junts. 

   

Pla de Curs 2013-2014  

 Economia:  

el canvi comença  
en tu.  
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En aquest Material, es pot trobar els objectius i mitjans del pla de curs, que 
es van decidir en el XIV Consell Nacional. També hi ha pautes per què cada 
grup de militant adapti el treball com cregui oportú. 
 
També tenint en compte que un dels objectius fa referència als/les joves 
d’iniciació, cal que s’adapti aquest material com l’iniciador/a cregui oportú.  
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I el rellegim en silenci, tranquil·lament.  

.... Fixar-vos en “ qui mereix la confiança en una cosa molt petita, també la mereix, en 

una gran, i qui enganya en les coses petites, també enganya en les grans.” (Lc 16, 10)  

333---CONTEMPLACIÓCONTEMPLACIÓCONTEMPLACIÓ   

A fer personalment 

☺ Contemplem Jesús: mirem què fa, escoltem què diu, mirem com està entre les 
persones, les seves actituds, la relació amb el Pare ... 

☺ Contemplem els altres personatges de l’escena: què fan, què diuen... 

☺ Ens fixem, també, en què passa al llarg del relat, quins canvis es produeixen, 
què ha fet que es produís el canvi, quines conseqüències té aquest canvi per a 
les persones ... 

Apuntem el que hem descobert, sobretot de 

Jesús (el que després compartirem, si ho fem 

en grup). 

↗ Contemplem la Vida: mirem la pròpia vida i la de les persones dels ambients on vivim; 

tenim una mirada especial sobre la vida de la JOC. Ens adonem que el que hem vist en 
l’Evangeli es dóna en la Vida, i ens parla, ens qüestiona, ens dóna llum ... 

Apuntem, amb actitud d’acolliment i de pregària (de diàleg amb Jesús), 
els signes del Regne que hem descobert en la pròpia vida, en la dels 
altres, en la de la JOC … 

↗Què espera Déu de nosaltres, quina és la voluntat de Déu de cara a mantenir, potenci-

ar o canviar actituds i formes de vida per tal d’identificar-nos cada vegada més amb  
Jesucrist? 

Apuntem les crides concretes que Déu ens fa per tal de treballar més 
decidídament per l’arribada del Regne de Déu (després les comparti-
rem, si ho fem en grup). 

444---COMPARTICIÓCOMPARTICIÓCOMPARTICIÓ   

Amb confiança, acolliment i senzillesa, compartim el que hem descobert. (És important 
que escoltem sense interrompre, acollint el què diu l’altra persona amb llibertat, sense 
entrar en debat intel·lectual o ideològic). 

Pot ser interessant d’extreure alguna crida o compromís de grup, a partir de l’aportació 
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111---PREGÀRIA BREUPREGÀRIA BREUPREGÀRIA BREU   

“l’Estudi d’evangeli,  ens podria ajudar a veure un nou punt 
de vista, ens aproparà a Jesús i a la seva manera de fer...” 

Preguem a l’Esperit Sant per demanar  el do de comprendre la Pa-
raula de Déu i poder conèixer i estimar Jesucrist i, així, poder seguir-lo 
millor. 

El millor és que feu la pregària vosaltres mateixos. De totes 
maneres es pot fer junts aquesta pregària, que no és més 
que un exemple: 

Senyor Jesús, t’oferim tot el dia: el nostre treball, les 
nostres lluites, les nostres alegries i les nostres 
penes. 

Concedeix-nos, a nosaltres i a tots els germans i 
germanes de treball, pensar com Tu, treballar 
amb Tu i viure en Tu. 

Fes-nos la gràcia d’estimar-te de cor i servir-te amb 
totes les forces. 

Que el teu Regne sigui un fet a les fàbriques, als 
tallers, a les mines, als camps, a la mar, a les 
escoles, als despatxos i a casa nostra. 

Que els militants que sofreixen desànim romanguin 
en el teu amor. I que els obrers morts al camp 
d’honor del treball i de la lluita reposin en pau. 

Mare dels pobres, pregueu per nosaltres. 

222---LECTURALECTURALECTURA   

                               Lc (16,9-13)  
Si és en grup, una persona el llegeix en veu alta.  

Si hi ha possibilitat d’aclarir dubtes de comprensió ho fem ara, abans d’entrar en el 
fons: simbolismes, referències pròpies de l’època, elements teològics... (consultem notes 
o un llibre que tinguem a mà; si és en grup, l’animador del grup ho pot portar preparat). 
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Introducció  

El pla de curs, dels pròxims dos cursos, està pensat, perquè el primer any, es 
treballi i el segon es segueixi treballant amb el fruit que  hem obtingut el pri-
mer any. 
 
És a dir, durat el primer any, és temps per fer RdVO que ens porti a l’acció, 
per fer pregària i escoltar les crides del Pare, per fer quadern de vida i veure la 
realitat en al què vivim... Per fer estudi d'evangeli i escoltem la paraula de 
Déu, que Jesús amb el seu testimoni ens ajudi a fer el nostre estudi d’evangeli. 
 
Per tant, el segon any, serà un material de recull de tot allò que s’ha fet. Però 
per això aquest curs, s’ha de tenir en compte el pla de curs. I veure on pot por-
tar-nos com a militant treballar l’economia personal, de moviment, social.... 
 
Com a Jocistes, hem de ser coherents amb el nostre estil de vida, per tant us 
animo a tots i totes a començar a treballar per fer cada dia un pas més a 
prop de l'estil de vida Militant Jocista.  

“Si algú que posseeix béns en quest món veu el seu germà que passa 
necessitat i li tanca les entranyes, com pot habitar dintre                    

d’ell l’amor de Déu? “ 

(1jn 3, 17-18) 
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MITJANS: 

OBJECTIUS D’ECONOMIA 

(Pla de curs 2013-2015) 

Treballar a fons l’economia personal, federal i nacional 

Federals: 

-CFE 

-JdF Federals 

-Quadern de revolució d’economia. 

-Testimonis. 

Objectiu 1 

JUSTIFICACIÓ: 

Moltes vegades hi ha la sensació que treballar  

l’economia  ÉS parlar sobre els números, i ens oblidem dels 

valors solidaris que realment volem treballar. Per tant, 

és important fer una feina d’aprofundiment de l’economia 

en tots els nivells de la militància, personal, federal i naci-

onal. 

Personals: 
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Companys i 
Companyes: 

(Noms) 

Data: 
 
Ambient: 

Què faré? 
Com ho faré? 

Acció 

Data: 

Què he fet? 
Com ho he fet? 
Hem fet alguna despesa?  
A qui he implicat? 
Quins reptes em sorgeixen? 

Nova acció: 

(Foto) 

On he vist la presència de Jesús durant el procés d’Acció? 

Revisió de l’Acció 
i seguiment 

A l’hora de fer l’acció hem tingut en compte 
l’economia personal, Federal o Nacional? 

  

 

 

“A l’hora de fer acció o de revisar-la, l’economia també ha de ser 

un element més a tenir en compte. Per tant, la fitxa d’acció tam-

bé pot ser una bona eina per treballar l’economia. “ 
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“El Quadern de vida, també pot ser una   
bona eina per treballar  l’economia personal, 

del moviment, social... Etc. “ 

El QdV no és un 
diari íntim en el qual 
s’hi posen les 
vivències personals, 
les experiències 
afectives o religioses 
... Això ens faria 
centrar en com la 
vida “m’afecta a mi”. 
Tampoc no és una 
simple observació 
sociològica de fets i 
persones. Això ens 
faria interessar per 
com la vida afecta als 
altres. 

A
te

nc
ió

! 

1. Anotar un fet 

observat o viscut 

durant el dia o el 

darrer període de temps 

amb la màxima objectivitat i 

concreció: persones que hi han 

intervingut, gestos, 

expressions... 

2. Situar-lo en un 

context. 

Normalment no serà 

un fet aïllat sinó que 

formarà part de la història d’una 

persona, una família, un grup humà, 

un poble  

3.Intentar descobrir  

i escriure 

l’experiència 

humana que apareix en el 

fons del què hem escrit. 

4. Esbrinar les 

empremtes de Déu 

que presenta el fet. 

El seu rastre i el seu 

rostre. Aquest és el moment 

oportú per agafar l’Evangeli 

i veure com es fa vida avui, 

aquí i ara. 
5. Donar lloc a la 

pregària. Deixar 

que el nostre cor es 

desbordi en una acció de 

gràcies, lloança, súplica o 

petició de perdó. 

6. Preguntar-nos de 

quina manera 

continuarem 

Col·laborant amb 

aquesta acció de Déu que 

hem descobert. 

Petits passos per començar...  

“anar fent una primera i senzilla 

reflexió de com en aquesta vida 

és present i com actua Jesús en 

ella.” 
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Objectiu 2 

Treballar la importància d'una cotització coherent amb la 

nostra economia personal 

La cotització és part implícita de la militància jocista. És un aspecte 

important que creiem que hem de seguir treballant, partint de què la 

cotització és una forma activa de participar, de fer possibles projec-

tes, de ser protagonistes i de fer protagonistes a altres joves, d’a-

utogestionar-nos i poder arribar a l’autofinançament. També ens ado-

nem que aquesta ha de ser realista amb la nostra situació econòmica 

i personal i que això ens ajudarà a avançar en la coherència militant. 

Creiem que a partir d’un treball més profund sobre la cotització se-

rà més fàcil conscienciar-nos i entendre que l’orientació i direcció 

del moviment està en les nostres mans. 

JUSTIFICACIÓ: 

MITJANS: 

-Rdv programada a principi de curs sobre la cotització i/o economia. 

-Seguiment/revisió trimestral del compromís de cotització. 

-Quadern de la Revolució Econòmica. 

-Full de seguiment. 

Personals  

-Seguiment a la Comissió Federal d’Economia. 

-Responsables d’economia de grup i federals. 

-Elaboració de materials per a treballar la cotització. 

-Elaborar una llista de possibles criteris de cotització 

-Jornades de Formació Federals sobre la coherència en                   

l’economia i la cotització. 

-EdE. 

-Espai per al seguiment en les reunions d’equips i comissió federal 

d’economia. 

-Full de Seguiment. 

Federals: 
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Educar en la economia militant des de la iniciació.  

Objectiu 3 

JUSTIFICACIÓ:  

L'economia forma part del moviment, per tant s'ha de treballar dins 

del procés d’iniciació a la JOC com a part integrada que és d'aquest, 

des del primer any. Com a moviment educatiu, també hem d'educar en l'e-

conomia com a una de les bases del nostre estil de vida obrer i cristià 

( que ens marca una economia concreta i coherent). Constatem que l'e-

conomia és un tema tabú (tot i ser-ne part) i és difícil, en general, els 

primers anys de la militància entendre la cotització, el cost de les tro-

bades, posar al servei dels altres allò que tenim... sense una base tre-

ballada. Veiem important conscienciar en els valors de l'economia, tre-

ballant el sentit global d'aquesta (solidària, no consumista, justa,...) i 

de la cotització com a element d'una economia personal alliberadora , 

cristiana i obrera al servei dels altres. 

MITJANS: 

Personals: 

-RdV programada d'economia. 

-Quadern revolució econòmica. 

-Compromís de cotització coherent; revisant-lo. 

-Estar atents a les realitats de les persones de l'equip. 

-EdE (p. ex. La sopa de Pedres). 

-Fer com a equip pressupost i balanç de les accions/actes que 

organitzem  

Federals: 

-Responsabilitat d'ecònom/a en els equips d'iniciació. 

-Comissions/coordinadores/assemblees federals d'iniciació on 

es parli d'economia. 

-Fer pressupostos i balanços (amb els/les joves) de les acci-

ons/actes (tant d'equip, com federals). 

-Tenir-ho present en l'ordre del dia de les reunions. 

-JdF, formacions, xerrades, jocs, ... (p. ex. Enquestes, joc de fi-

nal de mes, ...). 

-Comissions Federals d'Iniciació. 

-Treballs de fons – materials. 

-Oferir criteris de cotització. 

-Testimoni diari i constant dels militants del seu voltant (no no-

més iniciador/a). 

-Treball conjunt de la CFIniciació i CFEconomia. 
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- D’on  em  vénen els diners?  Treball propi, serveis puntuals,  ajut de la 

família...?   

- Què altres beneficis m’arriben?  Roba, activitats de lleure, forma-

ció...etc?  i qui  m’ho proporciona? 

- Quina distribució faig de les meves “entrades”?  

RdV Economia 

- Sóc conscient de la realitat de la seva  economia? 

  Els hi aporto alguna cosa de les meves  “entrades”?   

- Poso al servei dels altres el meu temps? Les meves habilitats?     

....i l’economia de les altres persones: El grup RdV, el moviment, les amistats, la família, la comu-

nitat parroquial, les persones del teu voltant...? 

Veure:  

Jutjar:  

- Quines són les meves prioritats a l’hora de distribuir-les? 

- Faig una distribució coherent?  Equitativament? Ecològicament? Solidaria? Etc...  

   Tenien al cap  les meves “entrades”... 

 Ara, mirant més enllà de mi mateix, mirant els altres...   

- Tinc una actitud solidària, estic al servei? Si? No? Per què?  

- Quins són els criteris que en duen a fer aquesta actitud?   

Mirem a la federació, al moviment...  

- A l’hora de cotitzar, faig servir algun criteri, alguna raó concreta?  És coherent? Equitatiu? 

- Sóc conscient de la meva responsabilitat per l’autofinançament del moviment? Quina és la 

meva actitud?   
Mirem l’evangeli...  

La viuda pobre ( Lc 21, 1-4),  Reuniu tresors al cel  (Mt 6, 19-21),  allò que us sobra a vosaltres ha de compen-
sar el que els falta a ells (2Co 8, 8 -15)  Tot ha d’estar al servei de tots ( Ac,4) Feliços els pobres (Lc 6,20)  El 

que mereix la confiança en una cosa petita també la mereix en una de gran (Lc 16,9-13) ....altres...    

...Ara que hem llegit l’evangeli, quines crides sento?   

“Personal, Socials, col·lectives”  
Actuar:  

... Tenint en compte les crides...  

Estic pensant en un canvi en les meves actituds? 

És un canvi transformador?  

Respon a una manera de fer Jocista?  

Si fa falta, torna a llegir l’evangeli.  
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“La pregària pot ser una eina útil, a l’hora d’intentar ser 
coherent en l’economia personal.”   

Busquem, una cançó o conte, text... Qualsevol cosa que ens ajudi a intro-
duir-nos en sintonia de pregària.  

Pensem en l’economia personal, en la dels altres... 

Busquem un text de l’evangeli, salm... Que ens ajudi a es-
coltar la paraula de Déu, després escolta les teves crides...  

Si és en grup, es pot pensar una 
dinàmica que faci participar a 
tothom i compartir les pregàries.  
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Unificar la fe i la vida amb l'economia i posar-la al servei 

de les altres persones.  

Objectiu 4 

Veiem la necessitat  que tots els valors que Jesús i Cardijn ens han 

transmès sobre el model d'economia que hauríem de tenir no es que-

din només al moviment, sinó en tots els ambients de la nostra vida. 

Es creu necessari treballar l'economia, com a eina de transforma-

ció per potenciar el sentit de col·lectiu. La JOC només té sentit si 

som testimonis i transformem els nostres ambients naturals, per 

tal de promoure el canvi social. 

JUSTIFICACIÓ: 

 

Personals: 

-RdV específica d'economia. 

-Tenint present un espai als equips per a l'economia personal. 

-Plantejar-nos reptes i objectius al respecte. 

-Full de seguiment. 

-Treball personal d'economia. 

-Revisió de vida. 

-Treball de fons sobre l'economia i la coherència. 

-Pregària. 

-Quadern de vida. 

-EdE. 

MITJANS: 

Federals 

-Treball de fons sobre l'economia i la coherència. 

-Testimonis i xerrades. 

-Formacions i materials (p.ex. “L'economia cristiana. Les primeres 

comunitats”; Doctrina social de l’església“Causes i conseqüències 

de la crisi”; “Banca ètica”; “Alternatives no consumistes”; “Consum 

responsable”; “Lloguer i hipoteques”; “Crèdits”...). 

-JdF federals/AFIF. 

-EdE. 
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Posar al servei dels altres els nostres béns. 

Objectiu 5 

JUSTIFICACIÓ: 

Amb un bon treball de l’economia personal i del moviment,          

podrem trobar el sentit d’una economia solidària, compartint els 

nostres béns (temps, objectes, diners, reflexions...). Així podrem  

aplicar aquest sentit de l’economia, i treballar el sentit de     

comunitat a tots els nostres ambients i aspectes de la nostra  

vida.  

Personals:   

-RdV programada d’economia 

-Quadern Revolució econòmica 

-Testimonis 

-Quadern de vida 

-Tenir una actitud atenta i solidària amb tothom qui ens envolta 

-Abans de les accions/actes, en els equips de RdV, parlar de qui 

anirà i de com podem assumir costos 

-Fons solidaritat i/o caixes de resistència allà on som presents 

-Compromís de cotització 

-Treball personal sobre les renúncies 

MITJANS: 

Federals: 

-Abans de les accions/actes, parlar en el CF qui anirà dels equips i 

veure si algun equip no pot assumir costos com podem assumir-los 

entre la resta d’equips abans que aporti la federació 

-Fons de solidaritat i/o caixes de resistència 

-EdE 

-JdF federals, Assemblees Federals, AFIF (xerrades i/o formaci-

ons i/o jocs per conscienciar sobre el què és ser solidari i el què 

no). 

-Seguiment de i a la Comissió Federal d’Economia i Comitè Federal. 

-Materials, treballs de fons: “L’economia al servei dels altres” 

“Solidaritat: allò que ens sobra o renúncia personal?”.  

-Ser coherents amb les accions i actes que volem fer, veure què 

necessitem i si hi ha algú que ho pot deixar/donar. 
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“Éste es el verdadero sentido de la cotización  jocista . Pagar la cotización es un acto 

que cuesta mucho  sacrificio . 

Pero es por respeto al joven trabajador por lo que pedimos : es porqué tenemos la 

 confianza en la posibilidad de emanciparlo.  

Queremos levantarlos , y no se les elevará sino a medida que se les enseñe a no recibir 

 “ dijo Nuestro Señor .Esto es lo que hay que enseñar a los jòvenes trabajadores . 

Eso es educar, ,formar a la juventud trabajadora como persona” 

J Cardijn 

Pautes, per adaptar cada grup,  federació... 

i treballar el Pla de Curs.  


