
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisió de la cotització personal al moviment 

Reflexió sobre el sentit de la cotització 

A la JOC tenim una economia molt especial on volem que els diners 

siguin al servei de les persones i no pas que els diners hi siguin per sobre. 

És per això que és més important que un militant o jove d’iniciació pugui 

assistir a trobades i actes de la JOC independentment de què pugui 

assumir-ne el cost. Aquesta visió és possible gràcies a la cotització. 

Molt probablement, la cotització ha estat un element present dins de la 

JOC des que fou fundada per Josep Cardijn a l’abril de 1925. Si anem a 

revisar el llibre “Identidad de la JOC” (XXXIV Consell JOC d’Espanya) i 

el Document d’Identitat (IX Consell Nacional), en tot dos documents hi 

podem trobar que la JOC és un moviment educatiu, autònom i 

autofinançat. Com a tal, les “despeses i responsabilitats del moviment 

recauen en els seus membres” per tal d’assegurar que els fins del 

moviment segueixin en mans dels joves. Tot i així, degut a la realitat 

econòmica dels joves, “la JOC requereix d’altres tipus de finançament 

sempre i quan no condicionin la seva autonomia.” 

Com s’ha pogut veure, l’aspecte econòmic de la JOC hi és per raons 

òbvies de funcionament; però aquest no és l’únic motiu. La JOC és un 

moviment educatiu i com a tal vol educar en molts aspectes de la nostra 

vida, incloent la qüestió dels diners. La cotització no pretén ser una 

simple quota, sinó que vol ser una experiència de donació, on tots 

descobrim el valor de donar, donar-se i entregar-se al moviment. Per 

tant, és molt important que no visquem el fet de cotitzar com una obligació 

a pagar. La cotització ens permet de sentir el moviment com a propi, ja que 

fa possible la tasca educativa i evangelitzadora del moviment.  

El compromís de cotització ha de partir i ser coherent amb la realitat 

de cada militant. Per tant, no hem de centrar-nos exclusivament en 

l’economia de cadascú i hem de tenir en compte la persona en si mateixa.  

Hem de contemplar com estem al servei del moviment i com això és un 

element que forma part de la nostra cotització. Els béns, dons i temps de 

cada militant són elements més importants que els diners. 



 

Revisió de vida sobre economia 

A continuació teniu una revisió de vida (RdV) feta des de la comissió 

nacional d’economia a partir dels materials disponibles en el dossier de 

recursos d’economia. L’objectiu és que aquesta RdV ajudi a posar la vida 

a l’hora d’establir el vostre compromís de cotització. 

 

Veure 

1. Què tinc? De què disposo (al 

mes, a la setmana,...)? 

• Paga 

• Sou  

• Ingressos 

• ... 

 

 2. Descriu la situació en què et 

trobes: 

• Familiar 

• Parella/Futur 

• Personal 

• ... 

3. En què utilitzes els teus 

diners? 

• En oci, hobbies, diversió 

• Estalvi 

• Compartir 

• Quotes 

• ... 

 

 4. Fora del àmbit econòmic, què 

poso al servei els altres? 

• Cotxe per transport 

• Lloc on reunir-se 

• El meu temps  

• ... 

5. A què responen les teves despeses? 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valoració  

o Hi ha alguna cosa que milloraries d’aquesta proposta de RdV? 

o Has trobat alguna cosa a faltar? Has necessitat informació externa per 

a poder treballar? Quina? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutjar 

o Ús del diner: El diner és una eina necessària que ens permet viure una 

vida digne sense luxes. De fet, a l’Escriptura es parla de com el 

desenvolupament i explotació de béns (diners) és una cosa positiva i 

necessària [Gènesi 1,28]. Però també exposa els seus perills: idolatria i 

esclavitud (acabar al servei dels diners) i injustícia cap al proïsme 

(acabar volent més diners a costa dels altres). Actualment vivim en un 

món on hi ha migracions forçades, abusos en els contractes de treball, 

robatoris, guanys abusius d’un sector de la societat i un llarg etcètera 

degut als diners. Tot i així, no és correcte culpar només a les 

estructures, els mals es troben també al cor de les persones. El canvi 

personal és tan necessari com el canvi social. La solidaritat cristiana no 

només es refereix a donar i posar al servei els meus béns, sinó que 

també fa referència al nostre compromís actiu per la justícia.  

De què serveix donar el nostre diner si no lluitem pel canvi de les 

estructures de la societat? 

 

o Experiència obrera: L’experiència de la cotització no és única a la 

JOC. En la història del moviment obrer tenim com a punt de referència 

les conegudes caixes de resistència o caixes de solidaritat. Aquestes 

són creades en moments de desobediència civil, de manifestacions o 

d’accions sindicals per tal d’ajudar econòmicament els treballadors i 

sindicalistes que participen d’aquestes accions. Cada treballador aporta 

solidàriament a les caixes, i gràcies a la seva existència, és possible dur 

a terme vagues de llarga durada, ja que moltes famílies de classe 

treballadora difícilment poden assumir el cost que suposa no cobrar 

durant la jornada de vaga.  

L’existència de la caixa de solidaritat no és únicament de la tradició 

obrera, sinó que també l’Església, en els seus primer moments, posava 

els seus béns en comú: “Entre nosaltres hi ha una mena de caixa 

comuna (...) on cadascú lliura una cotització mòdica, un dia determinat 

del mes, o quan un vol, si ho vol i pot. Ningú no hi és forçat, sinó que es 



dóna lliurement.(...) és destinat a nodrir i ajudar els pobres, a socórrer 

els nens i nenes que estan sense béns ni família, als servidors ja grans, 

també per si hi ha cristians que sofreixen a les mines, a les illes, a les 

presons..., únicament, doncs, per a la causa de Déu. Tots aquests 

esdevenen els nodrissons de la fe confessada.” [Tertulià 155-220]. 

 

o Evangeli: A continuació teniu un text de l’evangeli per acabar de 

reflexionar. En cas que no serveixi al vostre equip de RdVO, teniu una 

llista de textos recomanats per la CNE. Juntament amb al vostre 

consiliari, podeu escollir aquell que s’adapti millor.  

 

2 Co 8, 8-15 
 

8 Parlo no com qui dóna un manament. Voldria que l'exemple de 

sol·licitud dels altres us portés a demostrar la sinceritat del vostre 

amor. 9 Coneixeu prou bé la generositat del nostre Senyor Jesucrist; 

ell, essent ric, es va fer pobre per vosaltres, perquè us enriquíssiu amb 

la seva pobresa. 10 A propòsit d'això us dono aquest consell: convé que 

dugueu a terme la col·lecta, ja que l'any passat vau ser els primers a 

proposar-la i a començar-la. 11 Ara, doncs, hauríeu d'acabar-la, 

perquè una ferma decisió vagi seguida de la realització plena, en la 

mesura de les vostres possibilitats. 12 Al qui té bona voluntat, se li 

accepta allò que té; poc importa allò que no té. 13 No seria just que, 

per alleujar els altres, patíssiu estretors: hi ha d'haver igualtat. 14 En 

el moment present, allò que us sobra a vosaltres ha de compensar el 

que els falta a ells, per tal que, un dia, allò que els sobri a ells 

compensi el que us falti a vosaltres. Així s'arribarà a la igualtat, 15 tal 

com diu l'Escriptura: “Ni en sobrava als qui n'havien recollit molt ni en 

faltava als qui n'havien recollit poc”. 

 

Textos: Fets 4, 32-35; Jo 6, 1-14; Mt 6, 19-21; Mt 6, 24-31; Mc 10, 17-

27; Mc 12, 41-44; Lc 12, 13-21; Lc 16, 19-31; Mt4, 1-10; 2 Co 9, 7. 

o Reflexió: Per fer aquesta petita reflexió, recorda i/o tingues present el 

que has descobert a la JOC (l’acció, l’organització,...), l’experiència del 

moviment obrer (autogestió, solidaritat, igualtat, organització,...) i els 

valors de l’Evangeli (text). 
 

❖ Quins valors destacaries? Per què? 

❖ Quins vius a l’equip de RdVO? I a la federació? 

❖ Quins vius personalment? 

❖ Escriu les crides, interpel·lacions, qüestionaments que reps 
 

Actuar 

✓ Per què m’ha servit aquesta RdVO? Em plantejo algun canvi en la meva 

economia personal? 

✓ De quina altra manera la meva economia pot ser més solidària? 

Concreta. 

✓ Crec que la meva cotització al moviment és coherent amb els meus 

ingressos? 

✓ Quina cotització crec que puc aportar al moviment? Amb quin sentit o 

criteri? 

 

Treu el calendari i marca’t un dia per a revisar la teva cotització!! 

 

A continuació, et mostrem alguns criteris que han fet servir militants de la 

JOC per tal de fixar-se la seva cotització. 

- Un percentatge dels meus ingressos mensuals 

- El que guanyo en x dies treballant al mes 

- El que em costa un cafè al dia durant tot el mes 

- El que em gasto en un dia d’oci al mes 

 

 

 


