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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 2014-2015  

    Economia: Economia: Economia: Economia:  

el canvi comença el canvi comença el canvi comença el canvi comença     

en tu.en tu.en tu.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 perquè 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.  

Què està passant a la societat que vivim? ....................................9-20 

Textos ......................................................................................21-24 
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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  

En aquest segon material trobareu els objectius per seguir re-
cordant el que ens hem plantejat i  un anàlisi del sistema 
econòmic que vivim socialment, com ens afecta això com a 
joves obrers. 
 
També hi ha  referències a d’altres col�lectius que ja estan 
treballant pel canvi social, I textos per ajudar a revisar i refle-
xionar que és el què podem fer, quin és o serà el nostre petit 
pas per un canvi en la nostra economia, personal, de movi-
ment i social.  

“No volem pidolaires ni proletaris. Necessitem obrers 
conscients de la seva responsabilitats davant els seus ger-

mans i germanes de treballs”.   

La hora de la classe obrera, pag 119, 
Joseph Cardijn   
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MITJANS: 

OBJECTIUS D’ECONOMIAOBJECTIUS D’ECONOMIAOBJECTIUS D’ECONOMIAOBJECTIUS D’ECONOMIA    

(Pla de curs 2013(Pla de curs 2013(Pla de curs 2013(Pla de curs 2013----2015)2015)2015)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: 

Recordem! 
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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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Pautes per: adaptar cada grup,  federació... 
i treballar el Pla de Curs.  

“No fem la revolució, SOM la revolució.”  

Joseph Cardijn  
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Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i 
em vau acollir;  anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a 
la presó, i vinguéreu a veure’m.   
    »Llavors els justos li respondran:  
     »—Senyor, * ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et 
donàrem beure? ¿Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despu-
llat, i et vam vestir? ¿Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure’t? 
    »El rei els respondrà:  
     »—En veritat us ho dic: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, 
m’ho fèieu a mi.  

Mt 25, 35-40 

  »Perquè amb el Regne del cel passa com amb un propietari que va sortir de bon 
matí a llogar treballadors per a la seva vinya.  Després de fer tractes amb ells per un 
jornal d’un denari,  els envià a la seva propietat.  Va tornar a sortir cap a mig matí, en 
veié d’altres que s’estaven a la plaça sense feina  i els digué:  
     »—Aneu també vosaltres a la meva vinya i us donaré el que sigui just. 
     »Ells hi van anar. Cap a migdia i cap a mitja tarda va sortir una altra vegada i va 
fer el mateix. 6 Encara va sortir cap al final de la tarda,  en va trobar d’altres i els di-
gué:  
     »—Per què us esteu aquí tot el dia sense fer res? 
    »Ells li responen:  
     »—És que ningú no ens ha llogat.  
     »Els diu:  
     »—Aneu també vosaltres a la meva vinya. 
    »Quan va arribar el vespre, l’amo de la vinya va dir a l’encarregat:  
     »—Crida els treballadors i paga’ls el jornal. Comença pels qui han arribat darrers i 
acaba pels primers. 
     »Vingueren, doncs, els qui havien començat a treballar al final de la tarda i van 
cobrar un denari cada un. Quan va tocar als primers, es pensaven que cobrarien més, 
però també van rebre un denari. Mentre cobraven, murmuraven contra el propietari i 
deien:  
     »—Aquests darrers han treballat només una hora i els pagues igual que a nosaltres, 
que hem hagut de suportar el pes de la jornada i la calor. 
    »L’amo va respondre a un d’aquests:  
     »—Company, jo no et faig cap injustícia. ¿No havíem fet tractes per un dena-
ri?  Doncs pren el que és teu i vés-te’n. A aquest darrer li vull donar igual que a 
tu.  ¿Que no puc fer el que vull amb el que és meu? ¿O és que veus amb mals ulls que 
jo sigui generós?  
     »Així, els darrers passaran a primers, i els primers, a darrers.   

Mt 20, 1-16 
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Què està succeint a al nostre voltant? 

Per Què està succeint? 

Fem un petit anàlisi de la societat en 
la què vivim,  

quin sistema polític i econòmic tenim 
i com ens afecta...  

 
 

potser trobem respostes...  
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Després d’un any treballant les nostres incoherències, un any de fer trans-

formació en la nostra economia personal. Fem una mirada al que ens 

envolta, a la societat en la que vivim.  No vivim aïllats i segurament la so-

cietat ens arrastra a fer el que fa tothom. Si analitzem quina economia és 

la que hi ha present, ens acabem adonant que a nivell de país, a nivell 

de comunitat, a nivell social, els nostres polítics estan imposant unes eco-

nomies d’austeritat, com solen dir. Aquestes mesures d’austeritat són justi-

ficades per la crisis que les finances del país, del món està passant.  

Tot això és del tot cert?  
D’on vénen aquestes mesures?  
Per què hi ha crisi?.  

 
CONTRA LA CRISIS, CONTRA LA CRISIS, CONTRA LA CRISIS, CONTRA LA CRISIS,     
OTRA ECONOMÍA OTRA ECONOMÍA OTRA ECONOMÍA OTRA ECONOMÍA     

Y OTRO MODO DE VIVIR Y OTRO MODO DE VIVIR Y OTRO MODO DE VIVIR Y OTRO MODO DE VIVIR     
Juan Torres López, Ediciones HOAC 

 
Crisi,un final per escriure?Crisi,un final per escriure?Crisi,un final per escriure?Crisi,un final per escriure?    

Causes, conseqüències i Causes, conseqüències i Causes, conseqüències i Causes, conseqüències i     
Sortida d’una crisi de sistemaSortida d’una crisi de sistemaSortida d’una crisi de sistemaSortida d’una crisi de sistema    

Benjamín Bestida , Cristianisme i justícia n.173   

 +  Informació!! 
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El Senyor va parlar a Moisès dalt de la muntanya del Sinaí. Li digué: 
    —Comunica això als israelites:  
     »Quan haureu entrat al país que jo us dono, deixeu reposar la terra cada 
set anys. És un any de repòs en honor del Senyor. 
     »Sembra el teu camp durant sis anys, esporga igualment durant sis anys la 
teva vinya i recull-ne el fruit. Però l’any setè serà un any de repòs per a la ter-
ra, un any de repòs consagrat al Senyor: no sembris el camp ni esporguis la 
vinya; no seguis el que creixi espontàniament després de l’última collita ni ve-
remis els raïms dels ceps que no hauràs esporgat: és l’any de repòs per a la ter-
ra. El fruit de la terra en repòs us servirà d’aliment, a tu, al teu servent i a la 
teva serventa, al teu jornaler i a l’immigrant, a tots els qui viuen a casa teva. 
Allò que la terra produeixi servirà també d’aliment al teu bestiar i als animals 
feréstecs que hi hagi al teu país. 
   »Aquest any del jubileu cadascú recobrarà el patrimoni que s’havia venut. 
Per això, en les operacions de compra i venda, que ningú no perjudiqui un 
altre germà israelita. Compreu o veneu tenint en compte els anys transcorre-
guts des del darrer jubileu i el nombre de collites anyals que hi haurà fins al 
jubileu vinent: el preu de les terres serà més alt com més anys faltin, i més baix, 
si en falten pocs, ja que de fet només compreu i veneu un cert nombre de colli-
tes. Ningú no ha de perjudicar l’altre. Reverencieu el vostre Déu. Jo sóc el Se-
nyor, el vostre Déu. 

 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 po-

der 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. 

Lv 25, 1-17    

Ac 4, 32-35 
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Textos per:ajudar a l’hora de revisar, pregar... 

11  

Si anem més a fons, si rasquem una mica,  ens adonem que aquesta afir-
mació no és del tot certa: Les retallades, no es fan a les partides d’arma-
ment  o a les despeses de representació, el nostre president no viatja en 
“low cost”.   

Per tant  estan retallant a les partides destinades a l’educació... on han 

pujat les taxes dels estudis no obligatoris, per tant han deixat de subven-

cionar aquesta part que ara ens fan pagar.  Estan pujant les ràtio a les 

aules per tant més alumnes per classes, però menys professors als que 

pagar... es calculen que 1.800 professors podrien no tenir  lloc de treball 

el proper curs. “ Vaig anar a inscriure’m al soc. Desprès d’omplir tot el currícu-

lum, la funcionària em va preguntar de què buscava feina. Vaig respondre que 

de professora de català, castellà o anglès o de correctora de català o castellà. 

Llavors la funcionària em va respondre <<Ui, d’això no hi ha feina. Bueno, ara 

no hi ha feina de res, però d’això menys>> Moltes gràcies pels ànims! Testimoni 

Ester Clua, 2014, Militant federació Vallès.” 

Sense nombrar  per descomptat que els que es queden amb el seu lloc 

de treball  veuen com el seu sou s’ha precarietat, això no vol dir que tre-

ballaran menys hores, sinó,  tot el contrari, faran més hores per menys di-

ners, entre d’altres moltes mesures...etc. 

  

Uns dels que els ha afectat més aquestes mesures són els interins, que al 

no tenir-ne plaça veuen en perill la seva continuïtat de poder treballar al 

sector de l’educació...“Vaig haver d’apuntar a l’atur, fent cua vaig veure la 

quantitat de gent al voltant del sector de l’educació com professors substituts, 

monitors de menjador, monitors d’autocars, educadors de lleure, etc. Que els 
acomiaden al juny i qui sap, potser al setembre els tornen a contractar. Testimo-

ni Xavi Oró, 2014, Militant federació Baix– Anoia– Montserrat.”   
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També estan fent retallades a la sanitat publica, on s’estan privatitzant 

els caps, i els hospitals, on els serveis es volen cobrar per copagament i 

on molts medicaments ja s’estan deixant de subvencionar. No s’estan 

cobrint les baixes dels sanitaris (Auxiliars, Tècnics, infermers...) i es promou  

moviments de tancament de plantes segons diuen per l’estiu, però la 

seva reobertura és dubtosa fins i tot pels treballadors...treballadors que 

estan patint també les retallades als funcionaris, siguin del sector públic o 

no,  etc.  

 
pàgines web:  Sindicats 

    
    

USTECUSTECUSTECUSTEC· STEs  STEs  STEs  STEs     
(sindicat d’ensenyament) (sindicat d’ensenyament) (sindicat d’ensenyament) (sindicat d’ensenyament)     

http://www.sindicat.net/n.php?n=13536 
 

CCOO CCOO CCOO CCOO     
(comissions obreres) (comissions obreres) (comissions obreres) (comissions obreres)     

http://www.ccoo.cat/areapublica 
    
    

UGTUGTUGTUGT    
(Unió general del treball)(Unió general del treball)(Unió general del treball)(Unió general del treball)    

http://www.ugt.cat/ 
 

CGT CGT CGT CGT     
(confederació general del treball de Catalunya) (confederació general del treball de Catalunya) (confederació general del treball de Catalunya) (confederació general del treball de Catalunya)     
http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?mot34 

 +  Informació!! 
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Hi ha moltes coses a fer, moltes a reivindicar, moltes a denunciar, però si treballem 

en ser una mica més responsables en el nostre consum, deixem de consumir exces-

sivament i ser testimoni del canvi en la societat que vivim, en el nostre entorn, aprofi-

tem el nostre temps per conèixer, per informar-nos i per crear o participar... 

 

De Crear o participar del que creiem que pot ser una possibilitat per nosal-

tres,  com a joves, com a joves de la classe obrera, de formar part del canvi 

que ja està sorgint, que altres han començat, perquè en col�lectiu, en comu-

nitat puguem contribuir a fer d’aquest món un món millor. 
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Per altre banda trobem les banques ètiques, on podem decidir i si més no, saber-ne 

on van a parar els nostres diner, quins projectes estan subvencionant i quins criteris 

fan servir per fer-ho.   

 

 també podem fer un consum responsable del nostre temps, com en els bancs del 

temps, on la moneda de canvi és el propi temps.  

 

    
Pàgina web, projectes relacionats: Pàgina web, projectes relacionats: Pàgina web, projectes relacionats: Pàgina web, projectes relacionats:     
    
Cooperativa Integral Catalana Cooperativa Integral Catalana Cooperativa Integral Catalana Cooperativa Integral Catalana     
http://cooperativa.cat/ 
 
Xarxa d’economia solidaria de CatalunyaXarxa d’economia solidaria de CatalunyaXarxa d’economia solidaria de CatalunyaXarxa d’economia solidaria de Catalunya    
http://www.xes.cat/pages/xs140.php?i=1 
 
PamaPam, El teu consum responsablePamaPam, El teu consum responsablePamaPam, El teu consum responsablePamaPam, El teu consum responsable    
http://www.pamapam.org/ 
    
Bancs dels temps Bancs dels temps Bancs dels temps Bancs dels temps     
http://www.xarxanet.org/comunitari/
noticies/que-son-els-bancs-del-temps 

La revista, Cafè amb lletLa revista, Cafè amb lletLa revista, Cafè amb lletLa revista, Cafè amb llet    
http://www.cafeambllet.com 

 
La DirectaLa DirectaLa DirectaLa Directa    

http://directa.cat 

 +  Informació!! 

 +  Informació!! 
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Seguim amb la llista de mesures preses en els últims anys, s’està vulnerant 

la llei a la dependència, hi ha en xifres,  més de 20.000 persones que hau-

rien de rebre-la, i no ho fan, per tant la seva qualitat de vida i la de la 

seva família no se l’està tenint res en compte... però si seguim amb situa-

cions injustes, podem parlar dels desnonaments que s’estan donant, Hi 

ha situacions en les que no només et prenen la casa, pis.. sinó que a més 

segueixes tenint el deute amb el banc.. En aquest perfil tenim a la PAH 

que estan guanyant molts dels judicis perquè les hipoteques que tenien 

els afectats tenien clàusules abusives que anaven encontra totalment 

dels drets humans...També podriem nomena a la nova reforma laboral, 

on l’acomiadament no sols és més fàcil, si no també més barat... 

“Desprès de tres treballs diferents, cap d’un del que he estudiat, arribo a una 

feina en la que no em sento realitzada, però tot hi així segueixo com molts al-

tres, sense descartar buscar-ne altre, però resignada per la situació actual a 

seguir-ne anant per necessitat i por de no trobar-ne res... Testimoni Noelia Tor-

rente, 2014, militant federació Nou barris.”   

PAH PAH PAH PAH     
(Plataforma d’afectats per l’hipoteca ) 
http://afectadosporlahipoteca.com  
 
Drets humans Drets humans Drets humans Drets humans     
http://www.derechoshumanos.net/   +  Informació!! 

“La Veritable riquesa no està en enriquir-se sinó en 
no voler enriquir-se” 

Sant Joan Crisòstom  
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Avui hem de dir  

<<no a una economia de l’exclusió i la desigualtat>>.  

Aquesta economia mata. No pot ser que no sigui notícia   

que  mor de fred un ancià en situació de carrer i sí que  

 ho sigui una caiguda de dos puts a la borsa.  

Això és  exclusió.  

No es pot  tolerar més que es llenci menjar  

quan hi ha gent que passa fam..  

Això és desigualtat.  

Si només rascant una mica, ens trobem tot això, el que està clar és que no són 

sols unes retallades o unes mesures d’austeritat, són més bé una distribució de la 

riquesa poc respectuosa amb el poble. Si mirem més, encara, a fons,  ens ado-

nem que el món dels diners, només han retallat on es suposa que més es gasta... 

però, d’on surten els criteris per deixar fer això? Si mirem quin és el nostre sistema 

el nostre model ictiològic, ens trobem que vivim en un sistema capitalista, per 

tant si anem al que és prioritari per al sistema capitalista, acabarem d’entendre 

que és el que esta passant.  

Capitalisme:Capitalisme:Capitalisme:Capitalisme:    

Sistema econòmic caracteritzat 
per la propietat privada dels mit-
jans de producció, concentrats 
en mans d’una minoria, la preva-
lença del mercat i la recerca 
del benefici.   

Definició de capitalisme per DIECDefinició de capitalisme per DIECDefinició de capitalisme per DIECDefinició de capitalisme per DIEC    
http://dlc.iec.cat/results.asp?
txtEntra-
da=capitalisme&operEntrada=0 

 

Régimen económico fundado 
en el predominio del capital 
como elemento de producción 
y creador de riqueza.  

    
    

Definició de capitalisme per la RAEDefinició de capitalisme per la RAEDefinició de capitalisme per la RAEDefinició de capitalisme per la RAE    
http://lema.rae.es/drae/?

val=capitalimsno 

Evangelii gaudium.53 

 +  Informació!! 
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Tots som responsables del que consumim, per tant hem de treballar en ser-ne cons-

cient de fer un consum responsable.  

 

Un exemple clar de consum responsable  és el comerç just on es té present tots els 

passos que ha de fer un producte per acabar a la botiga, té el cost real a la seva 

producció i arriba sense intermediaris al seu artesà, agricultor..etc.  

Comerç Just Online:Comerç Just Online:Comerç Just Online:Comerç Just Online:    
 
Oxfam Intermòn Oxfam Intermòn Oxfam Intermòn Oxfam Intermòn     
http://www.oxfamintermon.org/ca/que-fem/comerc-just 
 
Justo y EcoJusto y EcoJusto y EcoJusto y Eco    
http://www.justoyeco.com/?
gclid=CMmD6pmP7cACFbPJtAodGjQAag 
 
Espacio comercio justo Espacio comercio justo Espacio comercio justo Espacio comercio justo     
http://www.espaciocomerciojusto.org/ 

Seguint els mateixos criteris , existeixen projectes de roba, producte de higiene per-

sonal naturals, fires d’intercanvi de productes, medis de comunicació com  la Directe 

O Cafè amb Llet que  obtén per una informació lliure i critica amb les injustícies soci-

als, i  començant a distribuir i difondre la seva revista en paper gratuïtament per po-

der arribar a tothom i fer consciència social etc...  

 
Vídeo promoció #sentitcritic Vídeo promoció #sentitcritic Vídeo promoció #sentitcritic Vídeo promoció #sentitcritic     

 
Vídeos de Cafè amb Llet Vídeos de Cafè amb Llet Vídeos de Cafè amb Llet Vídeos de Cafè amb Llet  

 You Tube!! 

 +  Informació!! 
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Parlant de decreixement... Parlant de decreixement... Parlant de decreixement... Parlant de decreixement...     

 
 
    
    

    
    
    

 

El decreixement, també que es basa en el deixar de consumir per consu-

mir i promou un consum limitat i sostenible on es respecti els recursos que 

tenim i no destrueixi l’entorn, té molt present l’esgotament dels recursos 

energètics i minerals, al igual que la degradació del medi ambient que 

afecta al canvi climàtic i produeix contaminació, així com la fauna i la 

flora o el nostre propi cos al que tant afecta la contaminació.  

Són clars exemples d’aquesta economia el cooperativisme, que aplicant 

els criteris expressats, són una oferta de treball en cooperació i on es de-

cideix per democràcia i fan una producció i consum sostenible.  

 You Tube!! 

 
    

La hora del decrecimiento La hora del decrecimiento La hora del decrecimiento La hora del decrecimiento     
Serge latouche, Didier Harpagés  
Editorial Octaedra 
 
La simplicidad voluntariaLa simplicidad voluntariaLa simplicidad voluntariaLa simplicidad voluntaria    
Philippe Lahille  
Editorial Octaedra 

 +  Informació!! 

Arcadi OliveresArcadi OliveresArcadi OliveresArcadi Oliveres––––    9Decreixement9Decreixement9Decreixement9Decreixement    

jornada decreixement jornada decreixement jornada decreixement jornada decreixement     

En defensa del decreixement En defensa del decreixement En defensa del decreixement En defensa del decreixement ----    Enric DuranEnric DuranEnric DuranEnric Duran    
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Com a prioritats el sistema capitalista en té tres:  

 

La primera és l’obtenció del màxim benefici com el motor de l’economia, al qual 

se supedita des del benestar de les persones a la nostra supervivència com a 

espècie.  És a dir, ens venen la pel�lícula  que quan més produïm, més beneficis 

tindrà el país, per tant més rics serem tots.. però realment on van els diners? 

 

La segona consisteix en el control dels mitjans de producció per part  

d’una  minoria social, la qual cosa li permet apropiar-se de la major part de la 

riquesa produïda i determinar les decisions polítiques més importants.  

 

Doncs mira, amb aquesta segona tenim la resposta, és a dir, uns quants dirigei-

xen i per tant distribueixen la riquesa... per tant es fan rics ells. I amb aquesta ri-

quesa són els amos del mercat i per tant de les politiques a fer al país.  

 

Finalment, la tercera gran característica del capitalisme és la seva necessitat 

compulsiva de fer créixer indefinidament la producció de béns i serveis. El que 

està molt clar és que si no pares de créixer i consumir recursos t’acaba portant a 

l’esgotament de les bases de la nostra vida a la terra: l’aigua, els recursos mine-

rals i  energètics i els ecosistemes.  

 Aleshores Jesús s’adreçà a la gent i als seus deixebles 2 i digué:  
     —Els mestres de la Llei i els fariseus s’han assegut a la càtedra de Moisès.  3 Feu i 

observeu tot el que us diguin, però no actueu com ells, perquè diuen i no fan. 4 Preparen 
càrregues pesades i insuportables  i les posen a les espatlles dels altres, però ells no 

volen ni moure-les amb el dit.  5 En tot actuen per fer-se veure de la gent: * s’eixamplen 
les fileteries i s’allarguen les borles del mantell;  6 els agrada d’ocupar el primer lloc als 
banquets i els primers seients a les sinagogues, 7 i que la gent els saludi a les places i 

els doni el títol de “rabí”, o sigui “mestre”.   
    8 »Però vosaltres no us feu dir “rabí”, perquè de mestre només en teniu un,  i tots vos-

altres sou germans; 9 ni doneu a ningú el nom de “pare” aquí a la terra, perquè de pare 
només en teniu un, que és el del cel; 10 ni us feu dir “guies”, perquè de guia només en 

teniu un, que és el Crist. 11 El més important d’entre vosaltres, que es faci el vostre servi-
dor. 12 El qui s’enalteixi serà humiliat, però el qui s’humiliï serà enaltit.   

(Mt 23, 1-12) 
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En l’economia capitalista, els processos de producció obliden sistemàti-

cament factors tan transcendentals com els costos ecològics i els socials, 

que són qualificats despectivament com a externalitats.  Això vol dir que 

no es té en compte, són “danys col�laterals” factors amb els que no es 

pensava, o simplement no es valora.  

Així, descobrim paradoxes tan sagnants com, per exemple, que desas-

tres ecològics com el del Prestige van fer augmentar el Producte Interior  

brut (PIB) espanyol de l’any 2002; o l’inici de guerres com la d’Iraq o Lí-

ban van revitalitzar un sector clarament en crisi com l’energètic (petroli).  

“Nosotros  tenemos que ser el 
cambio que queremos ver en el 

mundo” 
   Mahatma Gandhi  

    
    

La revolució de cada dia La revolució de cada dia La revolució de cada dia La revolució de cada dia     
Cristianisme , capitalisme i postmodernitat Cristianisme , capitalisme i postmodernitat Cristianisme , capitalisme i postmodernitat Cristianisme , capitalisme i postmodernitat     
Joan Carrera, Cristianisme i justícia n.189 

 
Se Busca Trabjo Decente Se Busca Trabjo Decente Se Busca Trabjo Decente Se Busca Trabjo Decente     

Amartya sen, Joseph Stiglitz, Imanol Zubero, 
Ediciones Hoac 

 
Atur i fe, Una experiència personalAtur i fe, Una experiència personalAtur i fe, Una experiència personalAtur i fe, Una experiència personal    

Àngel de Arriba  
Editorial Claret    

 +  Informació!! 
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Mirant i recordant els objectius que vam posar al PdC, (3,4,5) el nostre 

treball, la nostra proposta ha d’anar totalment en contra de tot el que 

està passant, per això és una mesura alternativa, per això practicar una 

economia solidària és anar a contracorrent. És donar passes vers una 

economia que estigui al servei del poble i no a l’inrevés.  

Hi ha moltes alternatives, hi ha molts col�lectius que estan fent  treball en 

aquest sentit, farem referència a unes quantes i hi posarem informació 

d’altres. Per fer més fàcil els conceptes explicarem diferents sistemes que 

són compatibles completament uns amb els altres.  

Comencem per entendre què vol dir economia solidària: són totes aque-

lles mesures que promouen una millora de la societat, són un conjunt 

d’activitats de producció, distribució, consum i finançament de béns i 

serveis que s’organitzen seguint criteris democràtics, ecològics i solidaris.  

Calcula la teva petjada ecològica Calcula la teva petjada ecològica Calcula la teva petjada ecològica Calcula la teva petjada ecològica     
    
Pàgina de Vida sosteniblePàgina de Vida sosteniblePàgina de Vida sosteniblePàgina de Vida sostenible    
https://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a1.asp 

 +  Informació!! 

Això ens explica molt, el sistema capitalista, no valora ni té en compte a 

les persones, ni a la terra... per tant si els perjudicats és el poble i els recur-

sos s’esgoten no és un problema per sistema capitalista, o és per al po-

ble. Que acabarem sent cada dia més pobres en un món sense recursos.  


