
 

 

 

 



 

 

 

 

Proposta d’Estudi d’Evangeli: 

1. Llegim el text: Lc 10,25-37 

2. Mirem el text i la nostra vida i acció. 

Què ens diu de Jesús i de Déu?  
Jesús apunta l’acció significativa del samarità, es tracta d’un exemple a seguir, tot 
i que d’un samarità (pel fet de ser foraster i que no comparteix la mateixa fe) no 
pugui esperar-se, d’entrada, res de bo. Quan Jesús diu: Vés, i tu fes igual (és a 
dir, actua), no defineix qui és l’altre, sinó que indica que si el deixeble vol heretar 
la vida eterna (Lc 10,25) ha d’estimar inclús l’enemic, i que, fent-ho, serà ell ma-
teix l’altre de tots els qui anirà trobant al llarg del camí. 
Qui és l’altre sinó el meu germà?  
Avui Déu, perquè no ignorem l’altre com a germà ja que ignorar-lo pot matar-lo, 
novament em pregunta: On és el teu germà? (Gn 4,9). On és el teu germà refugi-
at? Com diu el papa Francesc: No ens fem els distrets. Hi ha molt de complicitat. 
La pregunta és per a tots! En les nostres ciutats hi ha instal·lat aquest crim mafi-
ós i aberrant, i molts tenen les mans prenyades de sang a causa de la complicitat 
còmoda i muda (EG 211). 

3. Pensem-hi: 

 En quins dels personatges m’hi identifico? 
 Qui és el meu germà o germana? 
 Quina és la meva actitud davant les persones desconegudes que 

necessiten ajuda? 
 Quan sóc germà per a l’altre? 
 Què faig perquè el meu entorn no ignori l’altre? 

 



 

 

Textos adients a la reflexió: 

Mt 10,40-42. Qui acull, acull Jesús. 

Lc 9,46-48. El més petit és el més gran. 

Mt 25,31-45. El que fèieu els dèbils m’ho fèieu a mi. 

Jm 5,1-6 Quan les riqueses no es posen al servei dels altres es podreixen. 

Lc 10,30-37. El bon Samarità. 

Is 58,7-10. Solidaritat amb els pobres. 

Rm 12,9-13. Solidaritat entre els cristians. 

1Co 12,12-31. La comunitat cristiana és un cos amb molts membres. 

Dt 10,17-19. Estimeu els immigrants. 

Jm 2,1-7. No deshonoreu als pobres. 

Dt 15,4. No ha d’haver-hi pobres. 

Dt 24,14-15.19-22. Compartir agrada el Senyor. 

 

Evangelii Gaudium, 53. No a l’economia de l’exclusió i la desigualtat. 

Evangelii Gaudium, 211. Esclavitud del segle XXI. 

Compendi de la DSE 2004, 505. Dignitat dels refugiats. 

Laudato si’, 25. Conseqüències del canvi climàtic als països en vies de desenvolu-
pament. 

 

 

 

 

MATERIAL DE CAMPANYA  

 

Introducció:  

Aquesta Campanya surt de la sensibilització feta per part de les federacions 
i el treball per grups fet durant l’Assemblea Nacional de principi de curs. 
L’estructura, també treballada, serà en dos cursos amb un mateix tema, a 
cada un dels quals es treballarà un subtema. 

    · La discriminació:   

      · Els refugiats. 

      · El racisme 

 

En un clima social com l’actual; les situacions de precarietat conseqüències 
directes de una crisi socio-econòmica a nivell mundial, els conflictes bèl·lics 
i la pobresa extrema arreu del món que obliguen a milions de persones a 
fugir dels seus països. Trobem important implicar-nos en la lluita per l’aco-
llida i la inclusió d’aquestes persones que, en molts cassos, han perdut la 
seva casa i la seva família. Com a JOC, volem conscienciar la gent del nos-
tre entorn de les realitats que pateixen aquestes persones, fer xarxa amb 
altres entitats i treballar conjuntament per ajudar a millorar la seva situació, 
tot manifestant la nostra disconformitat envers l’incompliment del compromís 
d’acollida de refugiats del govern Espanyol. 

 



 

 

Objectius de la Campanya 2016-2018: 

 · Lluitar contra les discriminacions centrant-nos en les conseqüències i 
causes del racisme i la realitat de les persones refugiades. 

 · Denunciar les situacions d’injustícia que pateixen les persones refugi-
ades i les víctimes del racisme.  

 · Descobrir i analitzar les realitats dels refugiats i les víctimes del ra-
cisme. 

 · Treballar conjuntament amb altres entitats dels nostres pobles i ciu-
tats aquestes realitats. 

  

Objectius del curs 2016-2017: 

 · Conèixer i sensibilitzar sobre la realitat de les persones refugiades. 

  · Denunciar l’immobilisme dels governs respecte l’acolliment de persones 
refugiades.  

 · Conèixer i treballar amb entitats que estiguin en contacte amb perso-
nes refugiades. 

 · Dignificar la situació com a fills i filles de Déu de les persones refu-
giades amb l’acompanyament. 

 

 

Pel·lícules: 

La buena mentira (EE.UU. 2014. 110’) 

Dheepan (FR, 2015. 109’) 

Fuocoammare (IT, 2016. 108’) 

Terraferma (IT, 2011. 88’) 

14 Kilòmetros (ES, 2007. 95’) 

Las cartas de Alou (ES, 1990. 100’) 

The Visitor (EE.UU, 2007. 108’) 

Balseros (ES, 2002. 120’) 

Welcome (FR, 2010, 110’) 

En este mundo (UK, 2003. 88’) 

Mississippi Masala (UK/EE.UU, 1991. 118’) 

Saïd (ES, 1999. 99’) 

Vete y vive (FR, 2005. 148’) 

El domingo si Dios quiere (AR, 2001. 
98’) 

El Havre (FIN, 2011. 93’) 

Historias de Yodok (Noruega, 2008, 83’) 

Edén al Oeste (FR, 2009. 110’) 

Frozen River (EE.UU, 2008. 97’) 

Trabajo clandestino 

Llista de pel·lícules i documentals: 

Documentals: 

Europa o Muerte (15’) 

Refugiados, camino a ninguna parte (55’) 

El desierto Sirio (39’) 

To Kyma: Rescate en el mar Egeo 
(Sense ficció) (59’) 

Generación perdida (52’) 

Astral (96’) 

El Juego del Escondite (23’) 

60 Minuts: Refugiats (60’) 

Ser Refugiat/da a Barcelona (17’) 

District Zero (67’) 

 



 

 

 

ANNEXOS 

  - LLISTA D’ENTITATS, PLATAFORMES, ASSOCIACIONS... 

  - LLISTA DE PEL·LÍCULES I DOCUMENTALS 

  - TEXTOS PER A LA REFLEXIÓ 

  - PROPOSTA D’ESTUDI D’EVANGELI 

Cáritas 

Migra Studium 

Stop Mare Mortum 

Proactiva Open Arms 

Fundipau 

Rubí acull 

Red Ariadna 

La Merced Migraciones 

Asil 

Acsar 

Ateneu de Rubí 

Xarxa Nou Barris Acull (hi participen 
diferents entitats de l’entorn) 

Ateneu Popular de Nou Barris 

 

Llista d’entitats/plataformes/associacions... 
 

 

 

Itinerari de Campanya: 
 

Igual que en tota la Campanya, ens marquem unes fites, uns mitjans i uns 
terminis per dur-la a terme. Cal que recordem la importància dels diferents 
moments: veure (anàlisi), jutjar (reflexió) i actuar (denúncia-reivindicació). 

Oferim els objectius i mitjans adaptats pels militants. 

Sensibilització: Hem de sensibilitzar als joves dels problemes que tractem i donar a 
conèixer la Campanya que planteja la JOC. 

Anàlisi: Tracta de conèixer aquesta situació i com l’està vivint la gent dels nostres 
entorns; posant èmfasi en els joves. 

Reflexió: Hem de reflexionar sobre aquesta situació que ens impedeix viure en una 
societat on imperin els valors positius. 

Acció: Emprendrem accions en resposta a les realitats que hem vist i sobre les 
quals hem reflexionat fins el moment en relació amb la Campanya. 

Avaluació: Valorarem sobretot si hem estat conseqüents amb els objectius propo-
sats, quines transformacions hem vist o viscut en els militants o en els joves dels 
nostres entorns, els mitjans que hem utilitzat. 

Continuació: Mirem si és possible donar continuïtat als processos iniciats a les 
persones que hem arribat, les accions que hem emprès, el contacte que haguem 
fet amb altres organitzacions, entitats, associacions... 

 



 

 

OCTUBRE 
VEURE /1 

SENSIBILITZACIÓ 
OBJECTIUS MITJANS  

· Fer una recollida de temes actu-
als que ens preocupen. 
· Treballar els temes i com els 
podem tractar amb la metodologia 
de la JOC. 
· Fer propostes del tema de la 
Campanya. 
· Establir els objectius que volem 
assolir amb la Campanya. 

· Enquestes, dinàmiques... 
· Assemblea Nacional, Assemblea Fede-
ral... 
· Comissions de Campanya (Nacionals i 
Federals). 
· Material de Campanya 

I
n
t
e
r
n
s 

· Fer una recollida de temes actual 
que preocupen a la gent dels nos-
tres entorns. 
 

· Enquestes, dinàmiques, etc.  e
x
t
e
r
n
s 

 

 



 

 

JUNY 
CONTINUACIÓ 

I
n
t
e
r
n
s 

· Pensar en les possibilitats de continuar la Campanya. 
· Fomentar la participació en colònies o campaments d’estiu. 
· Programar activitats d’estiu. 
· Valorar la Campanya. (A nivell nacional, federal, de comissió, de grup, 

etc.) 
 

e
x
t
e
r
n
s 

· Mantenir el contacte amb les entitats amb les que hem fet xarxa. 
 

Pistes: 
Quan ho celebrarem? 
Quan ho valorarem? 

 

 

NOVEMBRE – DESEMBRE 
VEURE /2 
ANÀLISI 

 OBJECTIUS MITJANS 

I
n
t
e
r
n
s 

· Formar-nos en les conseqüències 
i les causes de la situació actual 
dels refugiats. 
· Fer protagonistes els joves d’ini-
ciació durant tot el procés del veu-
re.  

· Material didàctic (taula rodona, for-
mació, pel·lícules, documentals...) 
· Establir contacte amb entitats que 
tractin el tema. 
· Guia/Material de la Xarxa antirumors. 
· Castanyades federals, jornades de 
Nadal federals... 
· Coordinació amb les Comissions Fe-
derals d’Iniciació i Extensió i amb els i 
les joves d’Iniciació. 

e
x
t
e
r
n
s 

· Formar-nos en les conseqüències 
i les causes amb altres persones. 
· Crear dinàmiques per poder sensi-
bilitzar la gent. 
 
 

· Material didàctic (taula rodona, for-
mació, pel·lícules, documentals...) 
· Contacte amb altres entitats que 
tractin el tema. 
· Llocs/espais on compartir la Campa-
nya/el que hem après. (instituts, cen-
tre cívics, parròquies, etc.) 

Pistes: 
Què coneixem de la realitat dels refugiats? Com ens afecta? Per què? 
Què creiem que provoca aquestes realitats? 



 

 

GENER – MARÇ 
JUTJAR 

REFLEXIÓ 

OBJECTIUS MITJANS  
· Reflexionar sobre les situacions 
que hem descobert, prenent com a 
referència els valors i aspiracions 
del nostre Moviment, del moviment 
obrer i l’Evangeli. 
· Reflexionar sobre quina realitat 
volem en comunitat. 
· Començar a definir les possibles 
accions a nivell personal, federal i 
nacional.  
· Continuar fent protagonista als i 
les joves d’Iniciació. 

· Jornades de Formació. 
· Estudi d’Evangeli proposat. 
· Carnestoltes. 
· Vídeo o muntatge de diapositives. 
· Pel·lícula. 
· Obra de teatre inventada. 
· Setmana Santa. (Racó a Setmana 
Santa). 
· Roleplaying. 
· Coordinació amb les Comissions Fe-
derals d’Iniciació i Extensió i amb els i 
les joves d’Iniciació. 

I
n
t
e
r
n
s 

e
x
t
e
r
n
s 

· Fer xarxa amb altres entitats i o 
joves no organitzats per parlar-ne. 

· Carnestoltes. 
· Vídeo o muntatge de diapositives. 
· Pel·lícula. 
· Obra de teatre inventada. 
· Taula rodona amb altres entitats. 
· Xerrades a Instituts, Centres Cívics, 
Casals de Joves, etc. (què pensen els i 
les joves del tema?) 

Pistes: 
Quins valors i contravalors hem descobert a partir del que hem vist? 
Quina llum aporta la paraula de Déu per transformar aquestes realitats i crear co-
munitat? 

 

 

ABRIL – JUNY 
ACTUAR 
ACCIÓ 

 OBJECTIUS MITJANS 

I
n
t
e
r
n
s 

· Establir i dur a terme accions a 
nivell personal, federal i nacional. 
· Ser testimoni d’acció per a la 
iniciació. 
· Participar d’actes populars que 
tinguin a veure (manifestacions, 
xerrades, taules rodones...) 
· Continuar fent protagonista als i 
les joves d’Iniciació. 

· Pòster, xapes, enganxines, etc. 
· Pintada. 
· Preparació del 1 de Maig: Manifesta-
ció, etc. 
· Manifest 
· Actes federals o diocesans, etc. 
· Accions Nacionals, Federals, etc. 
· Accions per grups/equips iniciació-
militància. 
· Coordinació amb les Comissions Fe-
derals d’Iniciació i Extensió i amb els i 
les joves d’Iniciació. 
 

e
x
t
e
r
n
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· Donar a conèixer la Campanya. 
· Animar a participar a altres joves 
i altres entitats. 
· Sumar-nos a actes/protesta d’al-
tres entitats que tractin el tema. 

· Pòster, xapes, enganxines, etc. 
· Pintada. 
· Manifest 
· Preparació del 1 de Maig: Manifesta-
ció, Actes federals, o diocesans, etc. 
· Accions Nacionals, Federals, etc. 
· Equips d’Acció. 
 

Pistes: 
Quines crides sentim a nivell nacional, federal i personal?  
Com les concretem? A qui hi implicarem? 


