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MANS UNIDES  
  QUI SOM?  

QUÈ FEM?

QUÈ PRETENEM?

Mans Unides és l’Associació de l’església espanyola per a  
l’ajuda, promoció i desenvolupament en els països empobrits.

A Mans Unides creiem en la igualtat i en la dignitat  
de les persones… en tant que éssers creats per Déu en 
Crist. Per això, defensem i promovem els drets humans…  
com aspectes de la dignitat humana.

Ho fem mitjançant activitats d’educació per al desenvolupament 
i a través de projectes de desenvolupament, impulsant  
un desenvolupament humà integral i sostenible, juntament  
amb els nostres socis locals i les comunitats a les quals  
aquests acompanyen.

Sensibilitzar la comunitat cristiana i convidar a compartir vida, experiència i béns; així, junts,  
farem realitat el pla de Déu: que totes les persones tinguem una vida en plenitud. «Jo he vingut  
perquè tinguin vida i la tinguin en abundància» ( Jn 10,10). 
 
Oferir a catequistes i formadors recursos per a una educació que ajudi al compromís  
pel desenvolupament humà integral, descobrint la nostra corresponsabilitat en la perpetuació  
del deteriorament mediambiental i proposant una conversió ecològica.

El Papa Francesc, en la “Laudato Si”, invita a la cura  de la “casa comuna” per crear  
una consciència responsable des de la perspectiva de la preocupació per la creació. 
 

“Entre els pobres més abandonats i maltractats, hi ha la nostra oprimida,  
devastada terra, que «gemega i sofreix dolors de part” … “Aquesta germana  
clama pel dany que li provoquem a causa de l’ús irresponsable i de l’abús  
dels béns que Déu hi ha posat” (LS 2). 
 

Mentre més buit està el cor de la persona, més necessita objectes per comprar,  
posseir i consumir (...) no pensem tan sols en la possibilitat de grans desastres  
naturals, sinó també en catàstrofes derivades de crisis socials, perquè l’obsessió  
per un estil de vida consumista, sobretot quan només uns quants puguin  
sostenir-lo, solament podrà provocar violència i destrucció recíproca” (LS 204).

Més materials de Formació Cristiana a: manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias

Amb el seu treball fa realitat les paraules de Jesús  
a l’Evangeli: “Tenia fam i em vau donar menjar”. (Mateu 25)

Volem abordar el nostre treball de sensibilització a la comunitat cristiana  
reflexionant sobre la cura de la creació i estils de vida.



Iniciem el segon any del trienni dedicat a la promoció dels Drets Humans com a marc im-
prescindible per a la consecució del dret a l’alimentació, qüestió central en la nostra missió. 
Es tracta de lluitar contra la fam i en favor del desenvolupament humà integral i sostenible. 
 
Ens centrem en la cura de la casa comuna, aprofundint en la relació de la lluita contra la 
pobresa i la garantia dels Drets Humans. 
 
Basats en l’encíclica “Laudato Si” del Papa Francesc, reconeixem 
inseparables la preocupació per la naturalesa i la justícia amb 
els empobrits (LS 10). No és possible acollir el clam dels pobres 
sense atendre el clam de la terra. 
 
Urgeix superar la cultura del descart, que exclou els més febles, 
necessitats d’atenció i cures, o senzillament els qui destorben; i 
que valora només l’útil i el que genera benefici propi, i optar per 
una cultura de la trobada i de la cura, tant dels exclosos com de la naturalesa, perquè la 
dignitat humana està íntimament lligada al dret a viure en un medi ambient sa, on es pro-
tegeixin la sostenibilitat i la solidaritat. 
 
Fent-nos ressò del clam dels més pobres com a conseqüència del clam de la terra, reflectim 
alguns aspectes de la degradació mediambiental amb incidència directa en la vida dels 
éssers humans, especialment dels més vulnerables: contaminació, esgotament de recursos, 
canvi climàtic, desforestació, biodiversitat. 
 
Algunes causes d’aquesta degradació són la tecnocràcia, el re-
lativisme, el consumisme desenfrenat… que generen greus con-
seqüències, sobretot per als pobres, com ara inundacions, seque-
res extremes, desertificació, extinció d’espècies, contaminació, 
pèrdua d’accés a recursos bàsics, increment de la pobresa, mi-
gracions forçoses per inclemències meteorològiques… aquestes 
conseqüències són signes de mort que afecten la nostra casa co-
muna i els éssers que en ella habiten. El crit de la terra i el crit 
dels pobres és un. 
 
Un sentiment d’íntima unió amb tots els éssers humans requereix tendresa, compassió, preo-
cupació i justícia per a tots. Tot està relacionat. Tots els éssers, i de manera especial els hu-
mans, estem entrellaçats per aquest amor que Déu té a cadascuna de les seves criatures. 
Aquesta consciència creient de ser una única família humana és el millor antídot contra la 
globalització de la indiferència.
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El veritable desenvolupament humà es fonamentarà en el canvi d’actituds: 
d’amos i propietaris del món a habitants i cuidadors, que lluiten per una 
vida digna, a la casa comuna, per a tota persona.

La cura de la casa comuna

“L’íntima relació entre pobres i   
  fragilitat del planeta” (LS 16)

Urgeix superar la cultura 
del descart i optar  
per una cultura de  
la trobada i de la cura. 

El crit de la terra  
i el crit dels pobres  
és un. 



CONEIXEM (Conèixer per discernir)  
 
Us expliquem tres històries de persones que viuen a altres països. 
 

 
REFLEXIONEM I COMPRENEM (Discernir per actuar)  
 
1. Escoltar la Paraula de Déu per veure que deia Jesús sobre la cura de la creació. 
 

“Quan van quedar satisfets, diu Jesús als deixebles: —Recolliu les sobres perquè no es 
desaprofiti res. Les van recollir i, amb els trossos dels cinc pans d’ordi que havien sobrat 
als comensals, van omplir dotze cistelles”. ( Jn. 6, 12) 

 
¿Què volen dir aquestes paraules? 

l Jesús volia que cuidéssim la creació? Com? 
l Perquè és important aprofitar i cuidar allò que tens? 

 
2. Observar la línia de degradació de les escombraries, el que triga a descompondre’s cada 
cosa que llencem. 

l Us sembla important conèixer això? 

Catequesi d’Infància
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Edrice viu a Haití. Per beure i rentar-se  
utilitzen aigua d’un rierol, perquè no tenen  
fonts ni banys; tampoc no tenen energia,  
i això els impedeix estudiar quan el sol se’n va.  
Mans Unides ha recolzat la seva comunitat  
per tenir energia solar a les llars y ja tenen llum  
per estudiar, per una nevera, o per carregar el telèfon.  
La seva vida ha millorat molt.

Salma viu al Marroc  
on hi ha molts boscos.  

A la seva comunitat  
les nenes han d’ajudar a casa recollint llenya  

i no poden anar a l’escola. Amb ajut de Mans Unides, 
han construït dos forns comunitaris que gasten menys 

llenya; així les nenes no han d’anar a buscar-la.  
Ara, Salma, va a l’escola i aprèn feliç.

Nirmala es d’un poblat de l’Índia. Viu en un internat  
on estudia, allí no tenien aigua per beure ni per  
rentar-se fins que les religioses, recolzades  
per Mans Unides, han construït un tanc per recollir  
aigua de pluja. Ja tenen aigua per beure,  
per cuinar i per rentar-se, i dediquen tot  
el temps i l’esforç a l'estudi.
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l Pensem algunes coses que es llencen a les escombraries a les cases. 
l Comprovem el temps que triguen a desaparèixer i les col·loquem, en un cartell,  
    en una altra línia del temps. 
l Què podem fer per no contaminar amb objectes que triguen tant en degradar-se? 
l Parlem de les “R” (reciclar, reutilitzar, reduir i reparar). 
l Posem una cartolina amb cada R i apuntem possibles solucions. 

 
 
ENS COMPROMETEM (Actuar per transformar)  
 
Què podeu fer per transformar l’entorn? 

l Plantar una llavor i cuidar-la cada dia. 
l Observar com creix i alegra on està. Necessita terra, aigua, sol i aire,  
    i, sobretot, cura. 
l Compartir amb els companys les observacions personals. 

 
 
CELEBRAM (Oració)  
 
Preguem per la casa comuna. Podem col·locar les plantes per ambientar el lloc. 
 

Estic creixent, Senyor, i això em fa feliç. Ajuda'm a créixer també en el cor.  
Que em preocupi pel món que m'envolta i per la naturalesa que has creat. 
Vull semblar-me a Tu, treballar amb amor, sense buscar premis ni  
recompenses, cuidar els altres i el planeta en el que visc. 
Cuida'm Pare, com vas cuidar el teu fill Jesús quan creixia.  
Fes-me com Ell, amb els seus mateixos sentiments i actituds.  
Que creixi com a bon fill teu en harmonia amb el planeta.  
Amén
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Degradació de les escombraries

Font: http://www.enlazateporlajusticia.org/cuidado2/

Línia de temps en anys
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Catequesi d’Adolescència7
  CONEIXEM (Conèixer per discernir) 
 

 
REFLEXIONEM I COMPRENEM (Discernir per actuar) 
 
1. El meu estil de vida. Test “els meus comportaments”. 

l Saps què és la “petjada ecològica”? 
l Algun cop t’has preguntat com els teus comportaments diaris afecten el nostre entorn? 
 

v Pensa i descobreix com el teu estil de vida afecta el medi ambient, i per tant el planeta i  
    els seus habitants. 
 
v Marca la resposta amb la qual més t’ identifiques, sigues sincer, ningú no ha de veure  
    les teves respostes. 

v Algunes dades que potser coneguis, o no:  
l El 70% de la superfície del planeta està coberta d’aigua,  
    pero el 97,5% és salada. De l’aigua dolça una gran part està contaminada.  
    (Nacions Unides)  
l 2.100 milions de persones manquen d’accés a serveis d’aigua potable  
    gestionats de manera segura. (OMS/UNICEF 2017)  

s Com viuries sense aigua potable a casa? 
 

l El 2014 els residuus generats a la Unió Europea per les empreses i  
    les llars van sumar 2.503 milions de tones. (EUROSTAT)  

s T’imagines l’espai que ocupen aquestes escombraries? 
 

l Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) hi ha una estreta relació  
    entre la salut respiratòria i cardiovascular i els nivells de polució de l’aire.  
l La contaminació de l’aire que respirem per les emissions de gasos  
    és un dels problemes del mediambient més preocupants.  

s Creus que respires aire net?

1. Quan consumeixo fruites i verdures:  
a. Es compren al mercat o botiga  
    a granel.  
b. Es compren al supermercat envasades.  
c. Tant se me’n dóna, no m’interessa 
    gaire el tema. 

 
2. Quan em desplaço a les meves activitats diàries:  

a. Acostumo a anar caminant,  
    en bici o patinet.  
b. Utilitzo el transport públic.  
c. Si és possible, em porten en cotxe. 

 
3. Quan em rento les dents:  

a. Utilitzo un got d’aigua per glopejar.  
b. Tanco l’aixeta mentre em raspallo.  
c. Deixo l’aixeta oberta, és un minut,  
    no passa res. 

4. Renovo el telèfon mòbil:  
a. Només canvio quan ja no funciona.  
b. M’agrada canviar de mòbil  
    de tant en tant.  
c. Canvio de mòbil sempre que tinc  
    ocasió, sovint surten models nous i  
    millors. 

 
5. Quan vaig de compres:  

a. Sempre porto una bossa de casa  
    per ficar el que compro. 

 
b. Mai no havia pensat a portar  
    bossa, a partir d’ara, procuraré  
    fer-lo abans de sortir. 

 
c. No considero que tingui gaire  
    importància, ara les bosses  
    són ecològiques. 
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v Acabat el test, puntua: dos cada pregunta marcada amb a; un cada pregunta marcada  
    amb b i zero cada pregunta marcada amb c. Ja saps, un 10 és un excel·lent i d’allí cap  
    a baixa. 
 
2. Un apropament a la realitat amb perspectiva cristiana. 
Des d’una perspectiva cristiana hem de tenir en compte algunes coses sobre la cura de la 
creació: 
 
v “El Senyor Déu va prendre l’home i el va  col·locar al jardí d’Edèn, per tal que el guardés i el  
    conreés”. (Gn 2, 15) 
 

4 La terra ha estat creada per Déu, ens precedeix i ens ha estat donada. Aquesta idea 
constitueix el fonament de la visió cristiana sobre ecologia. No som creadors. La terra 
ens precedeix i és don. 

 
4 Un do perquè tot ésser, i de manera expressa perquè tot ésser humà tregui d’ella el ne-

cessari per viure amb dignitat. La terra ens ha estat donada amb la doble invitació de 
«llaurar-la i cuidar-la». Això implica una relació de reciprocitat responsable entre l’ésser 
humà i la naturalesa. 

 
4 Homes i dones no som deus, no som creadors i tampoc no som propietaris de la terra. 

La nostra condició es d’estadants, moradors i cuidadors. 
 
v Laudato Si: 
 

4 “Totes les criatures estan connectades, cada una ha de ser valorada amb afecte i admi-
ració, i tots els éssers ens necessitem els uns als altres”. (42) 

 
4 “L’ambient humà i l’ambient natural es degraden junts”. (48) 

 
4 “Alguns s’arrosseguen en una 

degradant misèria, sense possi-
bilitats reals de superació, mentre 
que altres ni tan sols saben què fer 
amb el que posseeixen”. (90) 

 
4 “Tot l’univers material és un llen-

guatge de l’amor de Déu, del seu 
desmesurat afecte envers nosal-
tres. El sòl, l’aigua, les muntanyes, 
tot és carícia de Déu”. (84) 

 
4 L’espiritualitat cristiana proposa 

un creixement amb sobrietat i una 
capacitat de gaudir amb poc. És 
un retorn a la simplicitat que ens 
permet d’aturar-nos a valorar les 
coses petites, agrair les possibi-
litats que ofereix la vida sense 
enganxar-nos al que tenim ni 
entristir-nos pel que no posseïm. 
Això suposa evitar la dinàmica 
del domini i de la mera acumu-
lació de plaers”. (222)  



DIALOGAR 
l Com t’ interpel·len aquestes  afirmacions?  
l N’estàs d’acord o discrepes?  
l Te’ns cura de la creació? 
l Com ho fas? 
l Com omples la teva vida? 
l Què necessites per ser feliç? 

 
 
ENS COMPROMETEM (Actuar per transformar) 
 
Dinàmica de grups: EL TEMPS DEL BOSC 

 
v Formem grups de 4 o 5. Cada grup disposarà de plastilina de color verd i marró.  
     Necessitarem un cartó grandària foli aproximadament. 
 
v Durant 10 minuts cada grup modela arbres de plastilina. 
 
v Amb tots els arbres formem un bosc en el cartó. 
 
v A continuació, un de cada grup “tala” tots els arbres del bosc i amuntega la plastilina marró   
    a un costat i la verd a un altre.  

l Qui ha trigat menys temps, els arbres a créixer o el “llenyataire” a acabar amb el bosc?  
l Reflexionem sobre això i cerquem exemples de diversos recursos naturals que són  
    escassos o triguen molt temps a regenerar-se, mentre que les persones som capaces  
    de consumir-los a una velocitat molt superior del que la naturalesa triga a produir-los.  
l Revisem les respostes del nostre estil de vida i fem un compromís en relació amb  
    alguna d’aquestes “R” de la sostenibilitat: REDUIR, RECICLAR, REPENSAR, REUTILITZAR,  
    REPARAR.  
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CELEBREM (Oració-reflexió final) 
 
La preocupació per la cura de la creació i el desenvolupament, que ara diem sostenible, sem-
pre ha estat present en la nostra fe. Una preciosa prova és el “Càntic A les criatures” de Sant 
Francesc d’Assís.  
 
v Resem junts aquesta oració demanant al Pare que ens ajudi a canviar les nostres actituds i  
    comportaments per tenir cura de la casa comuna, un regal de Déu que hem rebut i hem  
    de deixar als nostres descendents. 
 
 

CÀNTIC A LAS CRIATURES  
« Lloat siguis per tota criatura, Senyor, 
i en especial lloat pel germà Sol, 
que il·lumina, i obre el dia, i és bonic  
en la seva esplendor, i porta pel cel notícia  
del seu autor.  
I per la germana Lluna, de blanca llum menor,  
i les estrelles clares, que el teu poder va crear,  
tan netes, tan boniques, tan vives com són i brillen  
al cel: lloat, el Senyor!  
I pel germà vent, i per l´aire i el núvol, i el cel serè i  
tot temps; per ells a les criatures dónes sosteniment:  
lloat, el Senyor!   
I per la germana aigua, preciosa en el seu candor,  
que és útil, casta, humil: lloat, el Senyor! 
(...)  
I per la germana terra, que és tota benedicció,  
la germana mare terra, que dóna en tota ocasió  
les herbes i els fruits i flors de color, i ens sustenta i  
regeix: lloat, el Senyor!”.
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CONEIXEM (Conèixer per discernir) 
 
Sabies què?   
s El canvi climàtic genera fenòmens meteorològics extrems. En la última  
    dècada, els desastres naturals causats pel clima van deixar unes  
    600.000 morts, el 95 % de les quals a països pobres. (OMS)  
s Consumir aigua contaminada pot portar problemes de salut,  
    com la diarrea, responsable de la mort de 2,2 milions de persones  
    cada any.  
s El consum massiu de dispositius electrònics dels països desenvolupats  
    genera abocadors de ferralla tecnològica en els països més pobres  
    del món.  
s Cada espanyol genera una mitjana de 17 quilos de rebuigs electrònics  
    a l’any. (Eurostat)  
s L’ abocador d’Agbogbloshie, a Ghana, és un dels llocs més tòxics del  
    planeta, a on van a parar milions de tones de rebuigs electrònics  
    procedents dels països desenvolupats: tauletes, ordinadors, telèfons,  
    carregadors, aparells de música, etc. 

Catequesi de Joventut7
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https://laderasur.com/articulo/14-impactantes-cifras-sobre-el-deterioro-del-medio-ambiente/



REFLEXIONEM I COMPRENEM (Discernir per actuar)  
 
1. Per als indígenes, la terra és la font de vida, un regal del creador que nodreix, sustenta i en-

senya. ‘La mare Terra’ és el centre de l’univers, el cor de la seva cultura, l’origen de la seva 
identitat com a poble. Ella els connecta amb el seu passat (com a llar dels seus ancestres), 
amb el present (com a proveïdora de les seves necessitats materials) i amb el futur (com a 
llegat que guarden per als seus fills i néts). D’acord amb la llei indígena, la humanitat no pot 
ser més que consignatària de la terra, amb la responsabilitat col·lectiva de preservar-la. 
Comprenen molt bé que danyar la terra és destruir-nos a nosaltres mateixos, ja que som 
part del mateix organisme. 

 
2. Laudato Si 
 
v “El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d’unir tota 

la família humana en la recerca d’un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem 
que les coses poden canviar. El Creador no ens abandona, (…) La humanitat encara posseeix 
la capacitat de col·laborar per a construir la nostra casa comuna. (…) Els joves ens reclamen 
un canvi. Ells es pregunten com és possible que es pretengui construir un futur millor sense 
pensar en la crisi de l’ambient i en els sofriments dels exclosos”. (13) 

 
v L’ambient humà i l’ambient natural es degraden junts, i no podrem afrontar adequadament la 

degradació ambiental si no prestem atenció a causes que tenen a veure amb la degradació 
humana i social. De fet, la deterioració de l’ambient i la de la societat afecten d’una manera 
especial els més febles del planeta. (…) L’impacte dels desajusts actuals es manifesta també 
en la mort prematura de molts pobres, en els conflictes generats per falta de recursos i en 
tants altres problemes que no tenen espai suficient en les agendes del món”. (48) 

 
v “L’espiritualitat cristiana proposa una ma-

nera alternativa d’entendre la qualitat de 
vida, i encoratja un estil de vida profètic 
i contemplatiu, capaç de gaudir profun-
dament sense obsessionar  se pel con-
sum. És important incorporar un vell en-
senyament (…) Es tracta de la convicció 
que «menys és més». La constant acumu-
lació de possibilitats per consumir distreu 
el cor i impedeix valorar cada cosa i 
cada moment. En canvi, fer se present  
serenament davant cada realitat, per  
petita que sigui, ens obre moltes més 
possibilitats de comprensió i de realitza-
ció personal”. (222)  

l Som família humana, creus que tothom té les mateixes oportunitats per viure en 
    condicions dignes? 
l Què entens per desenvolupament sostenible i integral? 
l Pensa conseqüències del deteriorament ambiental i de la societat.  
    A qui afecten més? 
l Què creus que li agrada i que no li agrada a Déu del món que tenim? 
l Quins canvis reclames com a jove en la cura de la creació? 
l Com afecta això a la teva vida personal?
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ENS COMPROMETEM (Actuar per transformar) 
 
I això, què té a veure amb mi? Treballa d’investigació. 
 
1.  Tria un dels següents temes: cicle del coltan (telèfon mòbils), cicle de la carn,  

ferralla electrònica. (Abocador de Ghana). 
 
2.  Esbrina com influeix en el canvi climàtic, quins són els efectes sobre les persones  

(a qui perjudica i a qui beneficia), quin paper jugues tu en tot això? 
 
3.  Dimensió personal i social: És necessari canviar! 

l Em comprometo personalment als canvis que puc assumir. 
l I en el meu entorn (família, amics, col·legi, barri…) què puc fer? 
   Com puc sensibilitzar per al canvi a qui tinc a prop? 

 
4.  Amb la informació recollida en el Treball d’investigació preparar una exposició per  

compartir amb altres grups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CELEBREM 
 
Celebrem el treball i els compromisos, pregant al bon Déu. 

 
Oh Déu dels pobres, 

ajuda’ns a rescatar als abandonats 
i als oblidats d’aquesta terra  

que són tan valuosos als teus ulls. (...)  
Déu d’amor, 

Mostra’ns el nostre lloc en aquest món  
com a instruments de la teva estimació  

per tots els éssers d’aquesta terra.  
Déu de Misericòrdia, concedeix-nos rebre el teu perdó 

I transmetre la teva misericòrdia  
en tota la nostra casa comuna. 

Lloat sigues. 
Amén.  

(Papa Francesc. Jornada Mundial d’oració  
per la cura de la creació, 2016) 



REFLEXIONEM I COMPRENEM (Discernir per actuar)  
 
v “El problema del desenvolupament en l’actualitat està estretament unit al progrés tecnològic 

i a les seves aplicacions (…) La tècnica permet dominar la matèria, reduir els riscos, estalviar 
esforços, millorar les condicions de vida. Respon a la mateixa vocació del treball humà: en 
la tècnica, vista com una obra del propi talent, l’home es reconeix a si mateix i realitza la 
seva pròpia humanitat. (…) Per això, la tècnica mai no és només tècnica. Manifesta qui és 
l’home i quines són les seves aspiracions de desenvolupament, expressa la tensió de l’ànim 
humà cap a la superació gradual de certs condicionaments materials. La tècnica, per tant, 
s’insereix en el mandat de conrear i custodiar la terra (cf. Gn 2,15), que Déu ha confiat a l’home, 
i s’orienta a reforçar aquesta aliança entre ésser humà i medi ambient que deu reflectir l’amor 
creador de Déu”. (CV 69) 

 
v “No hi ha sistemes que anul·lin completament  l’obertura al bé, a la veritat i a la bellesa, ni 

la capacitat de reacció que Déu continua encoratjant des del més profund dels cors humans. 
A cada persona d’aquest món li demano que no oblidi aquesta dignitat seva que ningú no 
té dret a prendre li”. (LS 205) 

 
v “Un canvi en els estils de vida podria arribar a exercir una sana pressió sobre els qui tenen 

poder polític, econòmic i social. (…) És un fet que, quan els hàbits de la societat afecten el 
rèdit de les empreses, aquestes es veuen pressionades a produir d’una altra manera. Això 
ens recorda la responsabilitat social dels consumidors”. (LS 206) 

 
v “Aquesta conversió suposa diverses actituds que es conjuguen per mobilitzar una cura generosa 

i plena de tendresa. En primer lloc implica gratitud i gratuïtat, és a dir, un reconeixement 
del món com un do rebut de l’amor del Pare, que provoca com a conseqüència actituds 
gratuïtes de renúncia i gestos generosos encara que ningú no els vegi o els reconegui: «Mira 
que la mà esquerra no sàpiga què fa la dreta […] i el teu Pare, que veu el que és amagat, t’ho 
recompensarà» (Mt 6,3 4). També implica l’amorosa consciència de no estar desconnectats 
de les altres criatures, de formar amb els altres éssers de l’univers una preciosa comunió 
universal”. (LS 220) 

Catequesi d’Adults

CONEIXEM (Conèixer per discernir) 
 
La realitat que ens costa de creure 
 
Visionar: 
 
v “El coltán”:  
      https://www.youtube.com/watch?v=vCsmWEDC6wo (6’15’’) 
 
v “Coltán, el mineral que mueve el mundo”:  
       https://www.youtube.com/watch?v=__BLIV1v0ek (1’46’’) 
 

l Quins sentiments se’t desvetllen després  
    de veure els vídeos? 
l Creus que el teu consum pot influir en altres  
    persones i en altres països? Com? 
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l Reflexionem, després de veure  el vídeo, relacionant el seu contingut amb  
    els textos anteriors. 
l Pensar en la responsabilitat a nivell: personal, social i estructural. 
l Quines actituds i hàbits s’haurien de canviar per custodiar la creació? 
l Quines accions es poden dur a terme amb els governs perquè es conscienciïn i  
    adoptin mesures en la cura de la casa comuna? 

  
ENS COMPROMETEM  
(Actuar per transformar) 
 
1. Fotopalabra (https://www.manosunidas.org/fotografias-actividad-fotopalabra-coltan) 

 
v Col·loquem, en un lloc visible, fotografies relacionades  
    amb diferents aspectes del coltan,  
    (mínim una imatge per participant). 
 
v Després de veure el vídeo i de llegir, com si fos una oració,  
    els textos de “Caritas in Veritate” i de “Laudato Si”,  
    observem les fotografies i triem una per persona.  
    Tot en silenci. 
 
v Compartim lliurement les reflexions personals,  
    sense comentaris. 
l Perquè has triat aquesta foto? 
l Quina idea ressaltaries? 
l Quins hàbits estàs cridat a canviar? 
l Concreta un compromís com a resposta amorosa a Déu. 

 
CELEBREM 
 
v Ambientem l’espai amb imatges de la fotoparaula. 
 
v Expressem en forma d’ oració el que suscita personalment, en veure les imatges,  
     la cura de la creació. 
 
v Preguem junts l’Oració per la nostra terra”, del Papa Francesc.
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v https://www.youtube.com/watch?v=8I49RgYTGFs&t=41s - Con los ojos cerrados (Ecuador). 
 
v https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0   
     Greta Thunberg (activista contra el canvi climàtic) COP24. 
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente/ - Medi ambiene – Solidaridad DON BOSCO. 
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-dinamicas/   
     Yo también soy planeta. Solidaridad DON BOSCO. Dinámicas.  
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-taller-historia-de-las-cosas/   
     La historia de las cosas. Solidaridad DON BOSCO. Taller.   
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-cuentos/ - Solidaridad DON BOSCO. Cuentos.  
 

PER COMPLETAR EL TEMA A TOTS ELS NIVELLS
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ORACIÓ PER LA NOSTRA TERRA 

 
«Pare nostre,  
que sou present en tot l’ univers  
i en la més petita de les vostres criatures, 
Vos, que envolteu amb la vostra tendresa tot  
el que existeix, vesseu en nosaltres la força  
del vostre amor perquè tinguem cura  
de la vida i de la bellesa.  
Inundeu-nos de pau, perquè visquem com  
a germans i germanes sense fer mal a ningú.  
Pare dels pobres,  
ajudeu-nos a rescatar  
elsabandonats i oblidats d’aquesta terra  
que tant valen als teus ulls.  
Guariu les nostres vides,  
perquè siguem protectors del món  
i no pas depredadors, 
perquè sembrem formosor  
i no pas contaminació i destrucció.  
Tosqueu els cors  
dels qui busquen només beneficis  
a costa dels pobres i de la terra.  
Ensenyeu-nos a descobrir el valor de cada cosa,  
a contemplar admirats, a reconèixer que estem  
profundament units amb totes les criatures  
en el nostre camí cap a la vostra llum infinita.  
Gràcies perquè esteu amb nosaltres cada dia. 
Encoratgeu-nos, si us plau, en la nostra lluita  
per la justícia, l’ amor i la pau». 

Papa Francesc 

v https://www.enlazateporlajusticia.org/ - Iniciativa Enlázate por la justicia. 
 
v https://ropalimpia.org/ - Campaña Ropa limpia. 
 
v https://t.co/Ts63eQgcU3 - El sacerdote que rescata a «niños cadáveres».  
 
v http://www.alfayomega.es/documentos/anteriores/1111_14-III-2019.pdf 
     Los niños del coltán.  
 
v https://www.tecnologialibredeconflicto.org/ - Tecnología libre de conflicto, ong ALBOAN.  
 
v https://www.youtube.com/watch?v=gpmPoxYKwB4&feature=youtu.be   
     Conversación entre el Sol y la Luna por whatsapp. 
 
v https://www.youtube.com/watch?v=o-ttoYYQZZs - El ultimatum evolutivo.



900 811 888 - mansunides.org


