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EL SERVEI 
 

L’any 2017 presentàvem el document Caminem junts!!! Itinerari pels adolescents i joves del Bisbat 

de sant Feliu de Llobregat, on recollíem els elements que caracteritzen la pastoral amb adolescents 

i joves de la nostra diòcesi. 

 

A més de l’itinerari catequètic (continguts catequètics, acompanyament i cultura vocacional), calia 

donar eines per tal que els adolescents i joves de la diòcesi incorporessin a la seva vida la pregària i 

el servei. 

 

Va ser aleshores, quan amb Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat vàrem fixar aquesta 

proposta que teniu a les mans. Aquí trobareu una motivació pels agents de pastoral (catequistes, 

educadors, consiliaris, monitors, animadors,...), dues activitats per desenvolupar amb el grup 

d’adolescents i joves (a la catequesi, a l’Esplai, a la tutoria,...), una activitat per l’estiu i el Curs 

d’iniciació al voluntariat social. 

 

Us animem a valorar la participació en aquestes accions. Nosaltres restem al vostre servei per si 

cal alguna mena d’aclariment i/o de suport. 
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Motivació 

 

En general, la catequesi de joves s’ha d’ocupar, de forma particular, de l’educació per a la 

realitat i la veritat segons l’Evangeli, la formació de la consciència, l’educació per a l’amor, el 

plantejament vocacional, el compromís cristià en la societat i la responsabilitat missionera en el 

món (cf. DGC 185). També caldrà cultivar el sentit de pertinença eclesial i educar per al servei i el 

testimoniatge entre el joves. 

 

L’acció transformadora és un dels elements importants i essencials del cristianisme, és el 

compromís en l’acció per a transformar la societat i l’entorn. La vida associativa, la participació, el 

voluntariat poden ajudar i han d’ajudar a realitzar accions transformadores dins la societat que 

siguin una concreció de la fe que es viu i se celebra. 

 

És bo que recordem que als centres educatius, en els cursos de tercer i quart d’ESO, els 

alumnes cursen una assignatura que té per nom Servei comunitari i que els posa en contacte amb 

el voluntariat i el servei. En aquest sentit, us proposem que junt amb els vostres referents de 

Càritas, pugueu preparar i oferir una trobada amb els adolescents que han participat en aquest 

Servei comunitari, per tal de recollir i orientar l’experiència viscuda. 

 

Tenint com a punt de partença la Campanya Institucional de Càritas per aquest curs 2018 – 

2019, us proposem aquests objectius: 

 Obrir el nostre cor perquè ens deixem transformar per la realitat que ens 

interpel·la. 

 Proposar camins per adaptar el nostre estil de vida, la nostra manera 

d’actuar, a allò que aquesta realitat ens demana. 

 Fer de la nostra acció, compromís; del nostre compromís, actitud; de la 

nostra actitud, vida; de la nostra vida, transformació, i que la nostra 

transformació millori el món. 

 Prendre consciència que no estem sols en això. Ens guia l’Esperit i ens 

acompanya l’Església, comunitat de Jesús i els seus deixebles. 
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Caldrà doncs que a l’hora de programar les nostres sessions tinguem present EL SERVEI des de 

quatre aproximacions: 

1. Treballar experiències puntuals de servei lligades a la mateixa comunitat 

parroquial (Càritas, Mans Unides, Justícia i Pau,...) o a altres entitats properes al 

nostre entorn (menjadors socials, residències d’avis, ONG,...). 

Allà on fem els serveis hem de demanar que algú ens aculli, que ens expliquin 

què es fa, l’origen, la motivació... És molt important treballar les motivacions i 

els ressons que brollen en nosaltres un cop fet el servei, sempre que puguem 

serà bo fer-ho en el marc d’una pregària (es pot apuntar, per exemple, en una 

llibreta personal o del grup). Finalment, sempre que puguem s’ha de fer un 

ressò en el mateix grup i a la comunitat parroquial, sobretot a l’eucaristia del 

diumenge. 

2. Fer del servei un compromís a la pròpia vida: Treballar al llarg de les diverses 

sessions del curs que els nois/noies no es comprometin només en alguns 

serveis concrets sinó que vagin fent de la pròpia vida un servei cap els altres: a 

casa, amb la família, amb els veïns, a l’escola, al barri, amb els amics, a la 

comunitat parroquial, al lloc de residència. 

3. Us proposem alhora de programar el curs, que reserveu dues sessions a 

desenvolupar el material que ens ofereixen des de Càritas diocesana i que 

aquests dies siguin els previs a la celebració del Corpus. [Si voleu donar un cop 

d’ull als materials de Càritas ho podeu fer al següent enllaç 

http://www.caritassantfeliu.cat/post/materials-de-la-campanya-institucional-

de-caritas-2018-2019#.W-A5s5NKjIV]. A la pàgina 20 trobareu dues propostes 

d’activitat. 

4. Pels majors de 16 anys, Càritas diocesana organitza un curs d’iniciació al 

voluntariat social. Les dates són els dies 25 i 26 de juny de 2019. Estiguem 

atents a les vivències dels joves que acompanyem,  i animem a que hi 

participin. Més endavant trobareu la informació d’aquest curs. 
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Per conèixer la persona de referència de Càritas de la vostra parròquia o arxiprestat, 

poseu-vos en contacte amb el Francesc Arnàez, mitjançant el correu electrònic 

francesc.arnaez@caritassantfeliu.cat. També la Comunitat d’Acompanyants us podem 

ajudar a la programació i desenvolupament d’aquestes sessions. 

 

En el lloc web de Càritas diocesana trobareu més informació.  

www.caritassantfeliu.cat 
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Activitat 1. Alguna cosa diran 

 
Objectius: 

 Connectar amb la realitat de l’exclusió i deixar-se interpel·lar per ella. 

 Escoltar la veu dels qui pateixen i posar-lo nom i rostre. 

 

Què farem? 
Escoltarem una cançó [Dirán de Pedro Guerra, https://www.youtube.com/watch?v=pjfls4LWe0E 

]que enumera diferents situacions amb un element comú: l’exclusió. Després dividirem els 

participants en grups, els donarem la lletra i els demanarem que identifiquin almenys tres 

persones o col·lectius que responguin a alguna de les característiques que recull la cançó. 

 

Els indicarem que connectin amb la realitat més propera per a posar-hi un rostre el més concret 

possible: un veí, una persona sense llar del barri, un malalt conegut, l’associació d’immigrants o de 

dones del poble... 

 

Passats un minuts, els grups exposaran les seves conclusions i moderarem un debat sobre el tema. 

Aquestes preguntes poden ajudar-te: t’has aturat alguna vegada a escoltar aquestes persones? 

què tenen a dir? creus que la seva paraula val igual que la teva? què coneixes d’aquesta realitat 

amb la quan convius? et deixes interpel·lar per ella? l’escoltes? com et toca a tu? 

 

Del dit al fet 
Pregunta’ls, per acabar el debat, què volen fer davant d’aquesta realitat. Recull les seves 

respostes, identifica les més pràctiques i realitzables i proposa’ls un compromís concret. Si no en 

sorgeix cap, pots oferir-los que es deixin interpel·lar per alguna d’aquestes realitats que han 

identificat. Que s’informin sobre la seva situació, s’apropin a ells i els escoltin. I després, en una 

propera sessió, dedica un temps a comentar com ha anat l’experiència. 
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Per a reflexionar i donar gràcies 
Quan mirem el rostre de l’exclòs, del qui pateix, del pobre... mirem el rostre dels favorits de Déu. 

És el propi Jesús el qui ens interpel·la des dels seus ulls, les seves mans esteses, la seva paraula. És 

Jesús el qui parla a través d’ells, el qui ens explica què és la vida. L’escoltes? Et deixes interpel·lar 

pel que t’ha de dir? 

 

Material 
La vida és, SANTA TERESA DE CALCUTA 

 

La vida és una oportunitat, aprofita-la. 

La vida és bellesa, admira-la. 

La vida és felicitat, sent-la. 

La vida és un somni, fes-lo realitat. 

La vida és un repte, accepta’l. 

La vida és un deure, compleix-lo. 

La vida és un joc, participa-hi. 

La vida és valuosa, assaboreix-la. 

La vida és riquesa, conserva-la. 

La vida és amor, gaudeix-lo. 

La vida és misteri, desvetlla’l. 

La vida és una promesa, compleix-la. 

La vida és tristesa, supera-la. 

La vida és una cançó, canta-la. 

La vida és lluita, accepta-la. 

La vida és tragèdia, domina-la. 

La vida és aventura, atreveix-te. 

La vida és vida, conserva-la. 

La vida és sort, busca-la. 

La vida és massa preciosa, no la destrueixis. 
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Dirán, PEDRO GUERRA 

 

Los expulsados, los excluidos, 

los explotados, los exhibidos, 

los no explicados, los extinguidos, 

los no explorados, los exprimidos. 

 

Los penetrados, los perseguidos, 

los postergados y los perdidos, 

los pateados, prostituidos, 

los persignados y los prohibidos. 

 

Las amarradas y adormecidas, 

las afectadas y absorbidas, 

las apagadas, las abstraídas, 

las abusadas y aborrecidas. 

 

Las rematadas, las retenidas, 

las repudiadas, restituidas, 

las reservadas, retransmitidas, 

las refugiadas y reabsorbidas. 

 

Algo dirán, dirán, dirán, dirán, 

algo dirán, dirán, dirán. 

Algo dirán, dirán, dirán, dirán, 

algo dirán, dirán, dirán. 

Algo dirán, dirán, dirán, dirán, 

algo dirán, dirán, dirán. 

Algo dirán, dirán, dirán, dirán, 

algo dirán, dirán, dirán. 

 

Los desollados, los deprimidos, 

los descalzados, los divididos, 

los derrotados, desatendidos, 

los derramados, los detenidos. 

 

Los anegados, los abducidos, 

abaratados y no atendidos, 

los no apañados, los adheridos, 

anestesiados y no asumidos. 

 

Algo dirán... 

 

Las ignoradas, las invadidas, 

las iletradas, las inhibidas, 

las incendiadas, las impedidas, 

las infectadas, las influidas. 

 

Las desechadas, desinstruidas, 

despilfarradas y decaídas, 

desenraizadas y descosidas, 

desesperadas y desnutridas. 

 

Algo dirán... 

 

 

  



 

 
  santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat                      www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove 
 
   Bisbat Sant Feliu                                                          @JovesSantFeliu 
 

Activitat 2. Buscant la veritat 

 
Objectius: 

 Comprovar com, conscientment o inconscientment, es pot no ser fidel a la veritat. 

 Posar en pràctica un mètode veraç de comunicar la informació en l’àmbit de les xarxes de 

la informació, a l’abast de joves compromesos. 

 

Què farem? 
Demostrarem com n’és, de senzill, tergiversar la 

informació. Per això, cinc persones voluntàries sortiran de 

la sala i s’esperaran al passadís. Aleshores, sense explicar 

per què, el monitor llegirà en veu alta la història a 

velocitat normal, demanant que l’escoltin, sense fer 

pauses excessives i sense córrer. Es demanarà a un dels 

qui han sortit que entri i a un dels qui han sentit la història 

que li expliqui. Després, es farà passar un altre voluntari i 

el que acaba d’escoltar la història li explicarà. Així 

successivament fins que tots els que sortiren hagin tornat 

a entrar a la sala. 
 

El monitors anirà prenent notes de les diferències entre 

les successives versions de la història per a comparar-les 

amb l’original, que es tornarà a llegir al final. Aleshores, 

s’obrirà un debat valorant aquests canvis, identificant els judicis i valoracions que cada narrador ha 

incorporat de la seva collita. 
 

El monitor desvetllarà de què tracta l’escena: una dona ha patit un robatori violent a la porta del 

mercat, li han pres la bossa d’una estrebada i per la força, ha acabat a terra, colpejada i se li ha 

caigut la compra. Un brick de vi s’ha trencat als seus peus. Està en shock. L’home que s’hi apropa 

és un advocat que li està lliurant la seva targeta perquè el truqui. De lluny, s’acosta una 

ambulància. 

Història inicial 
Una dona està asseguda a la porta 

d’un mercat. Té diverses bosses al 

costat i alguns bricks de vi escampats 

pel terra. Hi ha taques vermelles a la 

vorera. 

La dona és de pell morena, està 

despentinada, té els pantalons 

trencats. La seva cara està vermella. 

Passa gent al seu costat, ella intenta 

incorporar-se però no n’és capaç. 

Un home s’atura al seu costat. Ella, 

sense alçar-se de terra, li parla. L’home 

treu la seva cartera i ella estén el braç 

cap a ell per agafar el que li dóna. De 

lluny se sent una sirena. 



 

 
  santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat                      www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove 
 
   Bisbat Sant Feliu                                                          @JovesSantFeliu 
 

Del dit al fet 
Hem vist com la informació pot canviar, alterar-se, de manera molt senzilla i moltes vegades sense 

mala intenció. Proposarem al grup que, a l’hora d’explicar alguna cosa, presti molta atenció i 

intenti ser objectiu. Per això, se’ls proposa que escullin un tema social que els interpel·li i 

l’investiguin a internet, a la biblioteca... Que vegin què s’explica sobre el tema triat. En una segona 

fase se’ls proposa que contrastin les informacions que han torbat i, en funció d’això, jutgin quines 

són certes i quines no, quines són interessants i quines meres xafarderies o opinions. I finalment, 

se’ls convida a actuar escollint les que els semblin més pràctiques i compartir-les creant un 

compte de twitter o bé usant els seus comptes plantejant propostes al seu abast per millorar el 

món amb l’etiqueta #Peramillorarelmón. 

 

Per a reflexionar i donar gràcies 
On cerquem la veritat? De qui ens fiem? En què posem la nostra confiança? Quantes vegades som 

altaveus de rumors, crítiques, afirmacions sense fonament? Ens hem aturat a pensar alguna 

vegada el mal que això pot fer? Sabem que el món el fem a través del que diem i pensem? Som 

conscients d’aquesta responsabilitat? Què passaria si jutgéssim segons la quantitat i no valoréssim 

la qualitat en aquest cas? 

 
Material 
L’ofrena de la viuda pobra (Mc 12, 41 – 44) 

Jesús es va asseure davant la sala del tresor i mirava com la gent hi tirava dines. Molts rics hi 

tiraven molt. Llavors va arribar una viuda pobra que hi tirà dues petites monedes de coure. Jesús 

va cridar els seus deixebles i els digué: 

- En veritat us dic que aquesta viuda pobra ha tirat al tresor més que tots els altres. Tots han donat 

el que els sobrava; ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que posseïa, tot el que tenia 

per a viure. 
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A L’ESTIU... ENS MULLEM AMB EL SERVEI 
 

Què et proposem? 

Una experiència de servei durant l’estiu del 2019; tot participant en quatre serveis diferents de 

Càritas diocesana de sant Feliu de Llobregat. 

 

A qui va dirigit? 

A adolescents i joves, d’entre 15 a 20 anys, acompanyats pels seus catequistes, monitors, 

animadors o educadors. 

 

Quan? 

Qualsevol setmana del mes de juliol, de dilluns a divendres, de les 17 a les 19 hores. 

 

A on? 

Cada dia coneixerem un servei de Càritas. 

Experiència 1 Experiència 2 Experiència 3 Experiència 4 Experiència 5 

A Vilafranca del 
Penedès, l’Hort 
Ens esperen a tal 
adreça 

A sant Climent de 
Llobregat, el nom 
del servei 
Ens esperen a tal 
adreça 

A Molins de Rei, 
el nom del servei 
Ens esperen a  

A sant Boi de 
Llobregat, el nom 
del servei 
Ens esperen a  

Farem una 
trobada 
celebrativa i 
conclusiva de les 
experiències de 
servei, als nostres 
llocs d’orígen. 
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Què farem? 

A cada servei de Càritas coneixerem a un professional o voluntari que ens acollirà i acompanyarà 

durant aquella tarda. Tindrem l’oportunitat de realitzar alguna activitat amb els usuaris d’aquest 

servei. 

 

Com m’inscric? 

Has d’enviar un correu electrònic a santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat, dient-nos les 

característiques del teu grup, i quina setmana voldries fer aquesta experiència. Ens posarem en 

contacte amb tu per acabar de concretar els detalls. 

L’activitat no té cap despesa d’inscripció, però haureu d’assumir el cost del trasllat fins als llocs on 

es desenvolupa el servei. 

 

Qualsevol dubte o suggeriment... ens ho dius!!! 
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CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT SOCIAL 
 

QUÈ ET PROPOSEM? 

Un curs organitzat per Càritas diocesana per a conviure amb altres joves que tenen inquietud en el 

voluntariat social, on reflexionar i aprofundir en el ser voluntari. 

 

A QUI VA DIRIGIT? 

A joves entre 16 i 25 anys. 

 

QUAN? 

Són dos dies, el 25 i 26 de juny, amb format residencial. 

 

A ON? 

A Pallejà, a la Casa d’Espiritualitat de les Caputxines de la Mare del Diví Pastor. 

 

COST? 

45 euros. Inclou una pensió complerta, habitació per dormir, i l’espai on es desenvoluparà el curs. 

Cadascú haurem de portar el dinar del primer dia. 
 
QUÈ FAREM? 

A més de conviure i aprendre els uns dels altres, tindrem 6 sessions de formació, que ens 

permetran rebre un certificat reconegut per la Generalitat de Catalunya. També caldrà fer un 

treball de síntesi de dues pàgines. 

 

COM M’INSCRIC? 

Has d’enviar un correu electrònic a raquel.aviles@caritassantfeliu.cat, la Raquel és la persona de 

Càritas diocesana que dinamitza aquesta formació. Ella et farà arribar l’enllaç per a la inscripció. 
 


