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Enguany es compleixen 100 anys d’escoltisme catòlic en el món i per a celebrar-ho el lema de la Llum 
de la pau de Betlem és comú per a tots els scouts catòlics del món. El lema fa referència precisament a 
eixa prolongació en el temps, a eixa “perseverança” i a l’essència mateixa de l’activitat que consisteix 
a fer que eixa petita llum recórrega el món sencer sense detenir-se, que fa que el missatge de Pau no es 
detinga ni en l’espai ni en el temps.

Els materials estan estructurats entorn de les quatre setmanes de l’Advent i intentant “fer vida” els quatre 
Evangelis corresponents. També hi ha un ANNEX al final amb materials per a una reunió de l’equip de 
responsables en la qual puguen preparar-se per a viure l’Advent amb esperança, disponibilitat i alegria.

El marc simbòlic d’aquest any és una Corona d’Advent realitzada sobre una corda nugada amb la 
forma de la Flor de Lis en la qual s’anirà col·locant cada setmana de l’Advent una espelma i finalment 
la Llum de la Pau de Betlem.

Cada setmana, d’acord amb el missatge evangèlic tindrà un objectiu:

SEtMANA 1: ESTAR EN VETLA a les necessitats del nostre voltant.
SEtMANA 2: VEURE I CRÉIXER EN EL NOSTRE INTERIOR i desenvolupar-nos com a persones.
SEtMANA 3: SEMBRAR LLUM i veure miracles en els petits detalls.
SEtMANA 4: MANTINDRE L’ESPERANÇA I COMPROMETRE’S en el dia a dia.

* CORONA D’Advent
Tots hem vist com s’ha anat generalitzant l’ús de la Corona d’Advent i com han aparegut per totes les 
parròquies. Però segur que ens ha cridat l’atenció que en cada lloc es fa d’una forma diferent i que el 
color de les espelmes no és el mateix. Per què ocorre açò? El primer que cal dir és que la corona no 
és un signe litúrgic i, per tant, no té un ritual universal per a dur-lo a terme. De fet sol fer-se tant en les 
parròquies com en les llars.

A l’origen de la Corona d’Advent hi han costums paganes que després van vincular a la preparació 
del Nadal els cristians luterans alemanys. També era emprada en la litúrgia ortodoxa de l’orient euro-
peu. Ha sigut recentment quan els catòlics hem assimilat aquest signe que incorpora la llum al camí de  
l’Advent, llum que augmenta al mateix temps que ens apropem a la vertadera llum que és Crist.

Hi ha diverses formes de compondre la Corona, nosaltres anem a utilitzar una corda, que en l’escoltisme 
simbolitza la “germanor mundial” formant una “flor de lis”. Dins d’aquest nus posarem les quatre espel-
mes, una per cada setmana d’Advent.

Els colors poden variar i se’ls pot donar diferents significats. En acabar l’Advent completarem la corona 
convertint-la en la corona del Nadal posant una nova espelma, una mica més gran que les altres, de 
color blanc, el color litúrgic del Nadal, el color que representa la llum naixent de Crist, que serà la Llum 
de la Pau de Betlem.

Però recorda: el més important no està en preparar les coses externes, sinó en preparar-nos per dins per 
a deixar nàixer a Jesús en les nostres vides.

“MANTÉN LA flama encesa”
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** ¿Per què la flor de lis?

La flor de lis apareix tradicionalment en els ma-
pes antics com a part de la rosa dels vents per a 
assenyalar el nord. En aquest cas volem donar-li 
exactament eixe sentit, el nostre nord és l’arribada 
de la llum, el naixement de Jesús, i la flor ens re-
corda que cap allí ens dirigim, és la destinació 
del nostre viatge de 4 setmanes al que anome-
nem Advent.

La flor té 5 fulles, quatre d’elles ens serviran per 
a anar situant les espelmes corresponents a cada 
setmana d’advent i la fulla central serà ocupada 
per la Llum de la Pau de Betlem, en el fons altre 
símbol que tracta d’il·luminar, dirigir-nos, cap a 
una realitat major.

A més la flor de lis és el símbol adoptat pel movi-
ment Scout a nivell mundial. Així que ens ajudarà 
a recordar que Scouts de molts països han ajudat 
a difondre i transmetre la llum de la pau de Bet-
lem juntament amb el seu missatge per tot el món. 
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Primer diumenge, 01/12/2013. 
Mateu 24, 37-44

Vetlleu i estigueu a punt
En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: – «Quan vindrà el Fill 
de l’home, passarà com en temps de Noè. Els dies abans del diluvi, 
tothom continuava menjant i bevent i casant-se fins que Noè hagué en-
trat a l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué el diluvi i 
se’ls endugué tots. Igual passarà en l’adveniment del Fill de l’home. Si hi 
hagueren llavors dos hòmens junts al camp, potser l’un fóra pres i l’altre 
deixat; si hi hagueren dues dones molent juntes, potser l’una fóra presa i 
l’altra deixada. Vetleu, per tant, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre 
Senyor. Estigueu-ne segurs: si el cap de casa haguera previst l’hora de la 
nit que el lladre vindria, no s’hauria adormit ni hauria permès que li entra-
ren a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a 
l’hora menys pensada.»

Evangelis de les 4 setmanes

Segon diumenge, 08/12/2013
Mateu 3, 1-12

Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.
Per aquells dies, vingué Joan Baptista, que predicava així al desert de Judea:– «Convertiu-

vos, que el Regne del cel és a prop.» Es d’ell, que deia el profeta Isaïes: «Una veu crida en 
el desert: “Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí.”»

Joan duia una capa de pèl de camell, es cobria amb una pell la cintura i el seu aliment eren 
llagostes i mel boscana. Anaven a trobar-lo de Jerusalem, de tot arreu de la Judea i de tota 

la regió del Jordà, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. 
Però, quan va veure que molts dels fariseus i dels saduceus venien a fer-se batejar, els 
va dir:– «Cria d’escurçons, qui us ha ensenyat mai com podreu fugir de la justícia que 

s’acosta? Demostreu amb fets que us voleu convertir. No visqueu refiats pensant que sou fills 
d’Abraham, que Déu pot donar fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. Ara, la destral 

ja està clavada a l’arrel dels arbres, i ja sabeu que l’arbre que no dóna bons fruits és tallat i 
llançat al foc. Jo us batege només amb aigua perquè vos convertiu, però, el qui ve després 
de mi, és més poderós que jo, tan poderós, que no sóc digne ni d’aguantar-li el calcer. Ell 

vos batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seua era; el 
seu blat, l’entrarà al graner, però, la palla, la cremarà en el foc que no s’apaga.»
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Quart diumenge, 22/12/2013
Mateu 1, 18-24

Jesús naixerà de Maria, l’esposa de Josep, fill de David
Jesús, el Messies, vingué al món d’aquesta manera: Maria, sa mare, prome-
sa amb Josep, abans de viure junts, es trobà que esperava un fill per obra de 
l’Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber 
públicament, es proposava de desfer en secret l’acord matrimonial. Mentre ell hi 
pensava, se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué:– «Josep, fill 
de David, no tingues por de prendre en ta casa Maria com esposa. Es cert que 
ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant; ha de tindre un fill i li has de posar 
el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.»Tot açò va passar 
perquè es complira allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: «La verge tin-
drà un fill,i li posaran Emmanuel», que vol dir “Déu-és-amb-nosaltres”. Josep es 
despertà i, complint allò que l’àngel del Senyor li havia manat, la prengué a casa 

com esposa.

Tercer diumenge, 15/12/2013
Mateu 11, 2-11

¿Sou vós el qui ha de vindre o n’hem d’esperar un altre?
En aquell temps, Joan, que era a la presó, va sentir dir allò que feia Crist, 
i va enviar els seus deixebles per preguntar-li: – «Sou vós el qui ha de 
vindre o n’hem d’esperar un altre?» Jesús els va respondre: – «Aneu a 
anunciar a Joan el que veieu i el que heu sentit dir: els cecs hi veuen, els 
invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts 
ressusciten, els desvalguts senten l’anunci de la Bona Nova i feliç aquell 
que no quedarà decebut de mi.» Mentre ells se n’anaven, Jesús es posà 
a parlar a la gent de Joan: – «¿Què heu eixit a veure al desert?  ¿Una 
canya sacsejada pel vent? Llavors, ¿què hi heu eixit a veure?  ¿Un home 
vestit delicadament?  Els qui porten vestits delicats viuen als palaus dels 
reis.  Doncs, ¿què hi heu eixit a veure? ¿Un profeta?  Sí, ho puc ben dir, 
i més que profeta: és aquell de qui diu l’Escriptura: “Jo envie davant de tu 
el meu missatger, perquè et prepare el camí.” Vos ho dic amb tota veritat: 
Entre tots els qui les mares han portat al món, no n’hi ha hagut cap de 
més gran que Joan Baptista; tanmateix, el més menut al Regne del cel és 
més gran que ell.”
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ACTIVItat BASE PRIMERA SEtMANA
L’activitat de la primera setmana és per a totes les branques d’edat la mateixa: preparació de la coro-

na d’advent sobre la base del nus Flor de Lis.

NUs FLOR DE LIS

Per a realitzar aquest nus es necessita 2,5/3,0m de corda de 2,0/2,5cm de grossor i el procés es pot 
veure en el vídeo següent: http://scouts.es/como-hacer-una-flor-de-lis-con-nudos/

http://scouts.es/como-hacer-una-flor-de-lis-con-nudos/
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TALLER D’espelmes

Existeixen diverses possibilitats que cada grup ha d’adaptar a la seua realitat i les edats dels infants: es 
poden fabricar les cinc espelmes, es poden comprar i decorar, es pot fer una corona per al grup o una 
per branca (franja d’edat), i es pot fer o decorar a més una espelma perquè cada infant se l’emporte a 
casa per a quan vinga la Llum de la Pau de Betlem. 

Fabricació pas a pas: 

1. Engrassa el motlle amb un paper absorbent i oli mineral o de cuina. 

2. Introduix la metxa per l’orifici, fixant-la amb cinta per l’extrem inferior del motlle.

3. Lliga la metxa a un pal i tensa-la perfectament per a evitar que es moga o solte. Posa la 
parafina a foc directe en un recipient o en una bossa de fosa a bany maria.

4- Deixa que fos a temperatura baixa, i pren atenció que la cera no faça bombolles. Una 
vegada dissolt afix el colorant d’acord a la intensitat de color que desitges per a l’espelma, 
i mescla-ho.

5. Colorants: plastidecor, ceres, guix rallat i dissolt amb la parafina, tint per a teles, etc.
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Per decorar les espelmes es pot fer amb silicona. En auqest enllaç es veu com fer-ho: 
http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ejercicios/Decoracion-de-velas2_320

Altres maneres de decorar les espelmes: (http://fiestas.practicopedia.lainformacion.
com/navidad/como-decorar-velas-para-navidad-14969):

1. Cinta de carrosser, cola i purpurina. Enrotlla la cinta al voltant de l’espelma en 
forma obliqua deixant entre mig una franja d’espelma al descobert. Quan acabes, 
aplica amb un pinzell una mica de cola blanca en la zona que no estiga coberta 
per la cinta. Abans que s’asseque completament, escampa una poc de purpurina per 
damunt, de manera que es quede adherida a la cola. Després, deixa que s’asseque.

2. Retira la cinta amb paper de periòdic. A continuació, col·loca una fulla de paper 
de periòdic i retira amb cura la cinta de carrosser. Així, tindràs una bonica espiral de 
purpurina en la teua espelma.

3. Decora amb paper de regal. Una altra opció és utilitzar una espelma ampla, pa-
per de regal i cintes de colors. Per a fer aquesta manualitat has de tallar un rectangle 
de paper, col·locar-lo al voltant de l’espelma, de manera que quede en la part infe-
rior. Per a assegurar-lo en la part posterior, pega-ho amb una mica de cola de barra 
o cinta adhesiva transparent.

4. Pega cintes i xinxetes. També pots envoltar l’espelma amb una cinta de tela, 
ajustant-la a la base del cilindre. Subjecta la tela utilitzant unes xinxetes daurades 
perquè quede més original.

http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ejercicios/Decoracion-de-velas2_320
http://fiestas.practicopedia.lainformacion.com/navidad/como-decorar-velas-para-navidad-14969
http://fiestas.practicopedia.lainformacion.com/navidad/como-decorar-velas-para-navidad-14969
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PRimera Setmana

ACTIVItat: “CORONA D’ADVENT“

ORACIÓ: “Pregària de Sant Francesc d’Assís“

Oh Senyor,
feu de mi un instrument de la vostra pau!
On hi ha odi, que jo hi porte amor.
On hi ha ofensa, que jo hi porte el perdó.
On hi ha discòrdia, que jo hi porte unió.
On hi ha dubte, que jo hi porte la fe.
On hi ha error, que jo hi porte la veritat.
On hi ha desesperació, que jo hi porte l’esperança.
On hi ha tenebra, que jo hi porte la llum.
Oh Mestre,feu que jo no cerque tant:
ser consolat, com consolar;
ser comprès, com comprendre;
ser estimat, com estimar.
 Perquè és donant que es rep;
perdonant que s’és perdonat;
morint que es ressuscita a la vida eterna.

CANcó: “Ara o mai“ (Lax’n Busto)
http://www.goear.com/listen/b36610f/ara-o-mai-laxnbusto

Sents que és el moment, 
han passat els pitjors temps 

Tens la millor defensa, has patit tants cops l’ofensa 
que t’has fet fort i dur com un roc. 

Vius aquest moment, 
el futur per a l´altra gent. 

Ara faràs la teva, recte sense distreure’t. 
Sense ajuts, sense plors, sense laments. 

Qui ha perdut sap què és guanyar. 
Ara o mai viuràs sense cap mentida 

Ara o mai que la vida és aquest neguit que estira. 
Cap parany et farà girar l’esquena. 

Ara o mai com va ser i com tornarà a ser sempre. 
Sense feblesa amb la ment encesa i a punt... 

Ara o mai. 
Fart d’impediments, 

de retrets que et tanquen més. 
Una sola barrera és la que podràs admetre. 

Una sola manera, un sol camí.

Franja d’edat: de 6 a 11 anys

http://www.goear.com/listen/b36610f/ara-o-mai-laxnbusto
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CoNTe: “l’ocellet mandrós“

Hi havia una vegada un ocellet simpàtic, però molt, molt mandrós. Tots els dies, a l’hora d’alçar-se, 
calia cridant-lo mil vegades fins que per fi s’alçava; i quan havia de fer alguna cosa, ho retardava tot 
fins que ja quasi no li quedava temps per a fer-la. Tots l’advertien constantment:
- Eres un mandrós! No es pot estar sempre deixant-ho tot per última hora...
- Va, però si no passa res.-responia l’ocellet- Si només tarde una miqueta més que els altres a fer les 
coses. Els ocellets van passar tot l’estiu volant i jugant, i en començar la tardor i sentir-se els primers 
símptomes de fred, inicien els preparatius pel gran viatge a un país més càlid. Però el nostre ocellet, 
sempre mandrós, ho anava deixant tot per més endavant, estava segur que li donaria temps a preparar 
el viatge. Fins que un dia, quan es va alçar, ja no quedava ningú.
Com tots els dies, diversos amics havien tractat de despertar-lo, però ell sempre responia mig dormint 
que ja s’alçaria més tard, que el deixaren seguir dormint un poc més. Aquest dia tocava començar el 
gran viatge, i les normes eren clares i conegudes per tots: tot havia d’estar preparat, perquè eren milers 
d’ocells i no es podia esperar a ningú. Llavors l’ocellet, que no sabria fer sol aquell llarguíssim viatge, 
va comprendre que per ser tan mandrós li tocaria passar sol aquell llarg i fred hivern.
Al principi va estar plorant durant molt de temps, però després va pensar que igual que havia fet les 
coses molt mal, també podria fer-les molt bé, i sense deixar temps a la mandra, es va posar a preparar 
tot a consciència per a poder aguantar tot sol el fred de l’hivern. Primer va cercar durant dies el lloc més 
protegit del fred, i allí, entre unes roques, va construir el seu nou niu, que va reforçar amb branques, 
pedres i fulles; després va treballar sense descans per a omplir-lo de fruites i baines, de manera que no 
li faltés menjar per a aguantar tot l’hivern, i finalment fins va construir una xicoteta bassa dins del niu 
per a poder emmagatzemar aigua. I quan va veure que el niu estava perfectament preparat, ell mateix 
es va entrenar per a poder aguantar quasi sense menjar ni beure, per a poder romandre en el seu niu 
sense eixir durant tot el temps que duraren les neus més severes.
I encara que parega increïble, tots aquells preparatius van permetre a l’ocellet sobreviure a cru hivern. 
Açò sí, va haver de patir moltíssim i no va deixar ni un dia de penedir-se per haver sigut tan mandrós.
Així que, quan en arribar la primavera els seus antics amics van tornar del seu gran viatge, tots es van 
alegrar amb gran sorpresa de trobar a l’ocellet viu, i els semblava mentida que aquell ocellet gandul i 
mandrós haguera pogut preparar aquell magnífic niu i resistir ell tot sol. I quan van comprovar que ja 
no quedava ni un poquet de mandra en el seu menut cos, i que s’havia convertit en el més previsor i 
treballador de la colònia, tots van estar d’acord a encarregar-li l’organització del gran viatge de l’any 
que ve.
I tot va estar tan ben fet i tan ben preparat, que fins van tindre temps per a inventar un despertador es-
pecial, i ja mai més cap ocellet, per molt mandrós que fora, va haver de tornar a passar tot sol l’hivern.

Pedro Pablo Sacristán



Activitat: “globus farcits“

S’unflen globus d’un mateix color (aproximadament el doble de globus que d’infants) i dins de 
cadascun posem una cosa diferent, en uns coses que siguen bones i en els altres que no ho si-
guen: un caramel, una pedra, una ametla, una avellana, un tros de carbó, una boleta de paper 
d’alumini, etc. Els infants seuen en cercle al voltant dels globus i el dinamitzador del joc fa pregun-
tes que han de contestar tots alhora, com més fort millor mentre eviten que els globus se n’isquen 
del cercle:

 - Què hi ha al centre?
 - Estan buits?
 - Estan plens?
 - De què?
 - De quants colors?
 - Quin color és?
 - Tots són iguals?
 - Doncs anem a explotar-los! I arreplegueu el que tinguem dins.

Una vegada tots explotats, van dient el que hi havia dins dels globus i el dinamitzador del joc els 
pregunta si ara segueixen pensant que els globus eren iguals.

S’ha d’arribar a la reflexió que encara que les aparences ens mostren una cosa, el que importa i el 
que ens fa diferents i especials és el nostre interior i, per açò hem de cuidar-ho i desenvolupar-lo.

ORACIÓ: “Vull créixer“

Hola Jesús,
Vull que m’ajudes a créixer, 
Ser menut està bé, 
Tu també vas ser un infant
però vull arribar a ser com tu
I per això he d’aprendre 
I he de canviar moltes coses dins de mi.
Ajuda’m a estudiar, a ajudar a la meua família,
A ser un bon amic i a fer el be.
Jesús, ajuda’m a “fer sempre el millor”.
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Segona Setmana
Franja d’edat: de 6 a 11 anys



CANçó: “Els teus somnis“ (Sopa de Cabra)
http://www.goear.com/listen/c3f72da/els-teus-somnis-sopa-de-cabra

Enllà, més lluny de les estrelles,
a l’altra cara del mirall,

on tot és més senzill d’entendre,
la porta espera oberta.

Un pas i ja el teu cor desperta,
un salt i ja no tornaràs;

comptant, la màgia és la primera,
seguint...

Els teus somnis t’estan esperant.
Vés, no dubtis més, abraça’ls.

No el veus? A poc a poc s’acosta.
No el sents? El tens al teu costat.

L’amor té totes les respostes.

És el teu somni, t’estava esperant.
Vés no dubtis més, s’escapa.

Lluita pels teus somnis, t’estan esperant,
fes que siguin certs, abraça’ls.

El vent escampa les fulles,
el temps arriba i se’n va;

mai no em demanis la lluna,
ningú la pot agafar.

La vida cau, i la pluja,
el sol ens pot eixugar,
sempre canvia la lluna,

pren el que vulgui donar.

Pren els teus somnis, t’estan esperant.
Vés no dubtis més, s’escapen.

Fes que no s’ensorrin, vés-los a buscar,
fes que siguin teus, abraça’ls.

Lluita pels teus somnis, t’estan esperant,
fes que siguin certs, abraça’ls.

Fes que no s’ensorrin, vés-los a buscar,
fes que siguin certs, abraça’ls.

Mirant de tant en tant enrere,
els peus a terra, el cor volant,
endins el sentiment és tendre,

volem seguir somniant.
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http://www.youtube.com/watch?v=TPNqSo8nuEE&noredirect=1


Conte: “Fiorina i Piorina, les fades tímides“

Quan viatges al país de les fades i preguntes qui ha sigut la fada més bella de la història, tots 
responen sense dubtar-ho que Pionina. Tots, menys la pròpia Pionina, que mou el cap i pensa en 
silenci en la seua germana Fiorina.

Ningú l’ha conegut encara, però Fiorina és clarament la més bella de les dues germanes. Les 
dues van nàixer d’una mateixa gota de rosada gran i perfecta, i van compartir la seua vida dins 
d’una mateixa flor durant molts anys. I és que eren tan tímides, que ni tan sols s’atrevien a eixir al 
món. Com no coneixien altres fades, es preguntaven si serien belles o lletges, llestes o ximples, 
afortunades o desgraciades. I tant i tan sovint ho pensaven, que van acabar estant convençudes 
de lo lletges, ximples i desgraciades que eren, de manera que no s’atrevien a abandonar la seua 
confortable floreta, i es dedicaven a lamentar la seua desgràcia. Com anaven a presentar-se al 
món sent tan desastroses? Què els dirien els demés? I si les rebutjaven o se’n reien d’elles?

Fins que un dia, Pionina va aconseguir armar-se del valor suficient per eixir de la flor. “Jo no tinc 
la culpa de ser tan horrorosa”, es va dir, “tractaré de ser amable i alegre, així es possible que em 
perdonen els meus defectes”, pensava ja decidida a eixir. Pionina va tractar per tots els mitjans 
d’aconseguir que la seua germana anara amb ella, però Fiorina no se sentia capaç de superar la 
seua timidesa, i encara que es moria de ganes d’eixir, va decidir quedar-se tranquil·la en la flor...

Quan Pionina va abandonar la seua flor i va 
començar els seus acrobàtics vols, una lluentor 
especial va envoltar l’immens camp de flors del 
que formava part sa casa. En veure aquella llum, 
centenars de fades van eixir de les seues flors per 
veure-la, i totes i cadascuna van contemplar ad-
mirades la més bella fada que mai havien vist. Es 
va armar un enorme revol al voltant de Pionina, i 
en pocs minuts es va convertir en la més famosa 
de les fades per la seua bellesa, intel·ligència i 
fortuna.

Pionina va córrer a tota presa a avisar a la seua 
germana de l’equivocades que havien estat du-
rant anys, però no va saber tornar a la seua flor. 
En aquell camp hi havia tants centenars de milers 
de flors tan iguals, que Pionina no podia distingir 
on havia viscut. Va cercar i va cercar, però no va 
aconseguir donar amb Fiorina.

I allí segueix Fiorina, amagada en la seua flor, 
plena de por, pensant que podria ser la més ho-
rrible de les fades, sense saber que, si algun dia 
es decideix a eixir i mostrar-se tal com és, tots 
veuran en ella la més afortunada i bella de totes 
les fades.
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Tercera Setmana
Franja d’edat: de 6 a 11 anys

Activitat: “Un cor per una abraçada“

Cada infant farà, segons la seua habilitat personal, cors amb cartolines decorats amb marcadors, cola, 
puntilles, fulles, i tot el que s’imagine i tinga a la seu abast, quantes més varietat de materials millor, 
després posaran el més important… un missatge amb un desig de “llum i felicitat”.
Després se’n van a alguna la plaça pública, al centre comercial, a la resta de gent del grup, o fins i tot 
als pares quan van a arreplegar-los, i regalaran els seus cors a canvi d’una abraçada. Molt poca gent 
és abraçada en aquests temps i per açò l’ideal seria fer-ho amb gent que hom no coneix, si trobes a 
un ancià vas on està ell, et presentes i li regales un cor per la seua abraçada.

ORACIÓ: “feu-me bé!“

Senyor, feu-me bé per a saber apreciar la bondat de les coses senzilles.
Feu-me fort, per a donar-los, a la meua família i amics, 

les paraules precises quan estiguen més decaiguts, 
Feu-me humil, per que quan obtinga triomfs i assoliments,

sàpiga ser prudent.
Amén.

CANçÓ: “Uh oh no tinc por“ (Super 3)
http://www.goear.com/listen/831cf4e/uh-oh-no-tinc-por-lila

A les dotze de la nit, 
quan hi ha lluna plena, 
penso que és un bon moment 
per fer una gran festa. 

Les pel·lícules de por, 
a mi em diverteixen, 
el misteri no existeix 
quan el descobreixes. 

Sempre tinc curiositat 
per la obscuritat. 
Estic sola a la foscor 
i res no m’espanta. 

Aprofito per pensar, 
per imaginar-me, 
laberint d’on aniré 
a buscar els meus somnis. 

Tard o d’hora els torbaré 
perquè no hi ha res.

Que a mi em sembli aterridor 
Uh! Oh! no tinc por! 

Les llegendes i els enganys 
son les estratègies. 

Perquè et sembli fosc i estrany 
el que no coneixes. 

Jo investigo el que no sé, 
faig baixar el fum negre. 

Si feu llum allà on es fosc, 
veureu els colors. 

Heu de dir-vos com faig jo, 
Uh! Oh! no tinc por! 

No tinc por de res, 
Ser valenta és, 
molt millor que 
tenir força.
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Se que he de lluitar, 
per no deixar escapar, 
tot el que la vida em porta. 

Ni del fred ni la calor. 
Uh! Oh! no tinc por! 

Ni del foc ni la foscor. 
Uh! Oh! no tinc por! 

Ni de monstres ni de llops. 
Uh! Oh! no tinc por! (x5) 

No tinc por de res, 
Ser valenta és, 
molt millor que 
tenir força. 

Se que he de lluitar, 
per no deixar escapar 
tot el que la vida em porta. 
Uh! Oh! (x3)
No tinc por!

http://www.youtube.com/watch?v=9F151fG0tmI 


COnte: “La bruixota sort“

Sort era el nom d’una bruixa malvada i capritxosa. Tant de mal feia amb els seus encanteris, que 
tots temien que “la Mala sort” passara si més no prop de les seues cases. Constantment tractaven 
d’amagar-se d’ella, ocultant-se en qualsevol lloc.

Però una nit, un jove va decidir eixir a trobar-la. Quan la bruixa el va veure arribar tan decidit i valent, 
li va preguntar sorpresa:
- A on vas tan tard, jove? Com és que no tens por?
- És que vaig a la recerca d’una bruixa. S’anomena la Bona Sort- va respondre el xic.
- T’equivoques -va dir la bruixa -Jo sóc eixa bruixa, i m’anomene la Mala sort. Eixa que tu dius no 
existeix.
- Ah, clar que existeix. Simplement que no eres tu. Serà una altra bruixa amb un nom semblant.

Sort era una bruixa solitària, i com bona bruixa solitària estava segura que no hi havia cap altra bruixa 
en tota la comarca, i menys encara amb el seu mateix nom. Així que va insistir.
- Llavors has d’estar buscant-me a mi, a la Mala sort.
- Que noooo -va respondre obstinat el jove -Has sentit alguna vegada que algú busque a la Mala sort? 
Clar que no! Et repetisc que jo busque a la Bona Sort.
La bruixa es va molestar una mica, però segura com estava que es tractava d’ella, va decidir investigar 
una mica.
- L’has vist alguna vegada? Com la vas a reconèixer? -va preguntar.
- No l’he vist mai, però serà fàcil reconèixer-la. Diuen que fa coses bones.
- Jo puc fer coses bones -va respondre la bruixa-. Mira!

I en dir açò, va convertir una pedra en una saborosíssima poma, i li la va oferir al jove.
- No és solament açò. La Bona Sort protegeix als que la troben.
- Però jo també! - va protestar la bruixa, al mateix temps que colpejava el muscle del jove per a apartar 
un escorpí que era a punt de clavar-li el seu agulló.

Així van seguir parlant durant tota la nit. A cada cosa que comentava el jove, la bruixa tractava de 
convèncer-lo que era a ella a qui buscava. Quan va arribar l’hora de separar-se, el jove va dir.
- Quasi m’has convençut, però hi ha una cosa més. La Bona Sort sempre espera als que la busquen.
- Jo també ho faré! Torna demà a buscar-me -es va acomiadar la bruixa.

I encara que la bruixa va seguir fent de les seues, cada nit tornava a esperar al jove. A voltes can-
viava de lloc, o de forma, o d’ànim, o de color, però sempre estava allí, esperant al jove. I a els qui 
s’atrevisquen a eixir a buscar-la, pels qui ha reservat les seues millors atencions i regals.
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Activitat: “Dansa i gràcies“

Dansa amb la cançó de la primera setmana (Hola a Déu):

1ªvegada: Tots fet una rotllana drets amb les cames una mica separades i flexionant els genolls, saluden 
amb les mans en alt al ritme de la cançó mentre diuen “Hola Déu” i s’assenyalen el pit amb el dit gros i 
el puny tancat mentre diuen “estic ací”. Es donen les mans i giren tots en rotllana cap a la dreta mentre 
diuen “gràcies vos done per donar-me la vida”, canvien el sentit del gir en la rotllana mentre diuen “ feu-
la nova tots els dies” , quiets en el lloc i fent amb els peus com si férem una marxa militar balancegem 
els braços plegant-los cap avant i cap arrere de forma alternativa, mentre diuen “Bon dia Senyor meu”.

2ª vegada: Quiets amb les cames una mica separades i flexionant els genolls saluden amb les mans en 
alt al ritme de la cançó mentre diuen “Hola Déu” i s’assenyalen el pit amb el dit gros i el puny tancat 
mentre diuen “estic ací”. Es donen les mans creuades per parelles cara a cara i giren cap a la dreta 
fent el molinet mentre diuen “gràcies vos done per donar-me la vida”, canvien el sentit del gir mentre 
diuen “feu-la nova tots els dies” , tornen a fer una rotllana i quiets en el lloc fent amb els peus com si 
férem una marxa militar balancegen els braços plegant-los cap avant i cap arrere de forma alternativa, 
mentre diuen “Bon dia Senyor meu”.

3ª vegada: Quiets amb les cames una mica separades i flexionant els genolls saluden amb les mans en 
alt al ritme de la cançó mentre diuen “Hola Déu” i s’assenyalen el pit amb el dit gros i el puny tancat 
mentre diuen “estic ací”. Es donen les mans i giren tots en rotllana cap a la dreta mentre diuen “gràcies 
vos done per donar-me la vida”, canvien el sentit del gir en la rotllana mentre diuen “feu-la nova tots els 
dies” i van tots corrent al centre mentre diuen “Bon dia Senyor meu”.

4ª, 5ª i 6ª vegada: en silenci, tornen tranquil·lament a ocupar el seu lloc en la rotllana mentre, indivi-
dualment, pensen alguna cosa pel que donar gràcies a Déu en eixe dia.

7ª, 8ª i 9ª vegada es repeteix el de les tres primeres.

Finalment es fa l’oració i es posa en comú l’acció de gràcies de cadascú.
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ORACIÓ: “Hola Déu“

Hola Déu, estic ací.
Vos done gràcies per donar-me la vida. 
Feu-la nova tots els dies.
Bon dia, Senyor meu.

Per açò pel vostre amor
Per la vostra misericòrdia
Pel vostre afany de justícia divina
Per a tota la humanitat
Us diem Gràcies Pare
Per donar-nos novament la Vida.

Quarta Setmana
Franja d’edat: de 6 a 11 anys



CANçó: “T’estimo molt“ (Lax’n Busto)
http://www.goear.com/listen/6878121/testimo-molt-laxnbusto

De colors són els meus somnis,
tot i que ja m’he llevat,
i la son no ve a veurem,
quan la lluna s’ha aixecat,
salto i salto sobre els núvols,
sembla que pugi volar,
el meu cor fa pampallugues,
i no deixa de ballar.

Quan posem els peus enlaire,
quan posem el cap per vall,
quan et crido a la muntanya,
un eco va contestant,
quan et faig amb margarides,
una polsera de colors,
vull mirar-te als ulls i dir-te,
que el que sento es això:

T’estimo molt,
jo a tu t’estimo molt,
si estàs amb mi desapareix tot el que es trist,
voldria nits amb pintes de colors,
fins a la lluna he tornat t’estimo jo!
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COnte: “Les quatre espelmes“

Quatre espelmes s’estaven consumint tranquil·lament. L’ambient estava tan silenciós que es podia sentir 
el diàleg entre elles.

La primera diu: “Jo, sóc la Pau! Malgrat la meua llum, les persones no aconsegueixen mantenir-me 
encesa.” I disminuint la seua flama, es va apagar del tot.

La segona diu: “Jo em dic Fe! Infeliçment sóc supèrflua per a les persones. Perquè elles no volen saber 
de Déu, per això no té sentit continuar cremant-me.” En acabar les seues paraules, un vent es va abatre 
sobre ella, i aquesta es va apagar.

En veu baixa i trista la tercera espelma es va manifestar: “Jo sóc l’Amor! No tinc més forces que cremar. 
Les persones em deixen de costat perquè solament aconsegueixen manifestar-me per a elles mateixes; 
s’obliden fins de aquelles que estan al seu voltant.”… I també es va apagar.

De sobte va entrar una xiqueta i va veure les tres espelmes apagades. I va dir: “Què és això? Vostès 
han d’estar enceses i consumir-se fins al final!”

Llavors, la quarta espelma, va parlar: “No tingues por xiqueta, mentre jo estiga encesa, podem encen-
dre les altres espelmes!”

Llavors la xiqueta va agafar la vela de l’ESPERANÇA i va encendre les que estaven apagades.
Que la vela de l’ESPERANÇA mai s’apague dins de nosaltres.

Els meus ulls son com bombetes,
Els meus llavis riuen fort,

No puc amagar el que sento,
Quan em mires tan d’aprop,
Ara ja no se que em passa,

El cos m’està tremolant,
El meu cor fa pampallugues,

I no deixa de ballar.

Quan s’uneixen els colors,
Per fer l’arc de Sant Martí,

Quan escrius amb el teu dit,
El meu nom en el mirall,

Diguem un “calla la radio”,
I escolto aquesta cançó,

Vull mirar-te als ulls i dir-te,
Que el que sento es això:

T’estimo molt...

Maite zaitut,
Maite, maite zaitut

si estàs amb mi desapareix tot el que es trist,
voldria nits amb pintes de colors,

fins a la lluna he tornat t’estimo jo!

T’estimo molt,
jo a tu t’estimo molt,

si estàs amb mi desapareix tot el que es trist,
voldria nits amb pintes de colors,

fins a la lluna he tornat t’estimo jo!
fins a la lluna he tornat t’estimo jo!

fins a la lluna he tornat...t’estimo jo!
Maite zaitut...

http://www.youtube.com/watch?v=RvYettC-6Y0 
http://www.goear.com/listen/6878121/testimo-molt-laxnbusto


Primera setmana
Franja d’edat: de 12 a 14 anys

Activitat: “Corona d’Advent“

ORACIÓ: “Atent a les necessitats“

Caminar en les passes de Jesús
és viure atents
a les necessitats dels altres,
i comprometre’s
en la vida digna de tots.
Senyor de la Vida,
vos vareu passar fent el bé,
mostrant-nos el camí 
de la solidaritat efectiva,
de l’amor a l’altre 
que passa per viure
atent i preocupat
al sofriment dels altres,
i per això cercar solucions
perquè la vida digna
arribe a totes les persones.
Ajudeu-nos a estar atents,
ensenyeu-nos a estar actius,
impulseu-nos a donar respostes,
mostreu-nos el camí de la solidaritat.
Per a viure com Vos ens demaneu, Senyor.

(Marcelo A. Murúa)

CANçó: “Escolta-ho en el vent“ (Gerard Quintana) 
http://www.goear.com/listen/8b939dd/escolta-ho-en-el-vent-gerard-quintana-and-jordi-batista

Per quants camins l’home haurà de passar
abans que arribi a ser algí

Quants mars haurà de creuar un colom blanc
per dormir a la platja segur

Quants canons més hauran de disparar
abans que per fi es quedin muts.

Això, amic meu, només ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.

Quantes vegades podrem mirar amunt
abans d’arribar a veure el cel.

Quantes orelles haurem de tenir
per sentir com ploren rarreu

Quantes morts ens caldran amic meu
per saber que ha mort massa gent.

Això, amic meu, només ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.

Quants anys podrà una muntanya existir
abans que se l’ensorri la mar.

Quant temps la gent haurà de segur
per guanyar-se la llibertat

quantes vegades podrem girar el cap
fingir que no ens hem adonat.

Això, amic meu, només ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.

Això, amic meu, només ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.
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http://www.goear.com/listen/8b939dd/escolta-ho-en-el-vent-gerard-quintana-and-jordi-batista


COnte: “El lleopard en el seu arbre“

Temps era temps, a la selva hi va haver un lleopard molt nocturn. Amb prou faenes podia dormir a les 
nits, i tombat sobre la branca del seu preciós arbre, es dedicava a mirar el que passa a la selva durant 
la nit. Va ser així com va descobrir que en aquella selva hi havia un lladre, observant-lo passar cada 
nit a l’anar amb les mans buides, i al tornar amb els objectes robats durant les seues malifetes. Unes 
vegades eren els plàtans del senyor mico, unes altres la perruca del lleó o les taques de la zebra, i un 
dia fins i tot l’ullal postís que el gran elefant portava en secret.

Però com aquell lleopard era un tipus molt tranquil que vivia al marge de tot el món, no va voler dir 
gens a ningú, doncs la cosa no anava amb ell, i francament, li feia gràcia descobrir eixos secretets.

Així, els animals es van revolucionar per la presència de l’astut lladre: l’elefant se sentia ridícul sense 
el seu ullal, la zebra semblava un ruc blanc i no diguem el lleó, que ja no imposava cap respecte 
estant calb com una lleona. Així estaven la majoria dels animals, furiosos, confosos o ridículs, però el 
lleopard va seguir tranquil al seu arbre, gaudint fins i tot cada nit amb els viatges del lladre.

No obstant açò, una nit el lladre es va prendre vacances, i després d’esperar-lo durant molt de temps, 
el lleopard es va cansar i va decidir dormir un poc. Quan es va despertar, es trobà en un lloc molt 
diferent del que era la seua llar, surant sobre l’aigua, pujat a l’arbre. Estava en un petit llac dins d’una 
cova, i al seu voltant podia veure tots aquells objectes que nit rere nit havia vist robar... el lladre havia 
tallat l’arbre i havia robat la seua pròpia casa amb ell dins! Allò era el súmmum, així que el lleopard, 
aprofitant que el lladre no estava per allí, va escapar corrent, i al moment va anar a veure a la resta 
d’animals per a explicar-los on guardava les seues coses aquell lladre...

Tots van lloar al lleopard per haver descobert al lladre i el seu amagatall, i permetre’ls recuperar les 
seues coses. I va resultar que al final, qui més va eixir perdent va ser el lleopard, que no va poder re-
plantar el seu magnífic arbre i va haver de conformar-se amb un de molt pitjor i en un lloc molt avorrit... 
i es lamentava en recordar la seua indiferència amb els problemes dels altres, veient que a la llarga, 
per no haver fet res, s’havien acabat convertint en els seus propis problemes.
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Activitat: “Golceti“

Es fan equips de 3 a 6 participants cadascun, mínim tres. Omplim la puntera de diversos mitjons (Un 
per equip). 

Els mitjons els col·loquem de tal forma que només es veja la part no farcida, amb el que tots els mitjons 
semblen iguals (tot i que poden ser de diferents colors). En ordre determinat a l’atzar cada equip va 
escollint un mitjó.

Possibles farciments:
 1.- Mitjó buit
 2.- Mitjó amb cotó
 3.- Mitjó amb un altre mitjó (o mocador) dins
 4.- Mitjó amb arena
 5.- Mitjó amb pilota de tennis

Una vegada que cada equip té el seu mitjó comença el joc. L’objectiu és marcar un gol en una única 
porteria (pot valdre una porta d’un passadís o un banc d’una plaça... és bo que hi haja prou espai 
entre la línia de començament i la porteria). Cada equip tindrà la seua pilota de goma (una mica més 
xicoteta i menys dura que una de futbol). 
 
Per a portar la pilota des de la línia d’inici fins a la porteria els membres de l’equip han de donar un 
colp a la seua pilota amb el mitjó, un cada vegada i mantenint el mateix ordre. El primer a marcar 
guanya. 

Es poden jugar un parell de partides encara que el lògic és que guanyen sempre els que tenen mitjons 
amb major pes.

Reflexió final: Si poguéreu triar un mitjó quin agafaríeu?. Les persones som com els mitjons. L’important 
és el que hi ha dins per a ser útils als altres i estar sempre apunt.

Quin vos agradaria que fóra el vostre farcit?
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Segona setmana
Franja d’edat: de 12 a 14 anys



ORACIÓ: “Si canvies“

Si vius en la veritat,
hi haurà menys mentida en el món.
Si cuides un niu d’orenetes,
hi haurà més orenetes a la primavera.
Si vius en llibertat,
hi haurà més llibertat en el món.
Si encens un foc,
hi haurà menys fred en l’hivern.
Si desprens la teua alegria,
hi haurà menys tristeses en el món.
Si esperes canviar tu quan haja canviat 
el món,
moriràs sense haver viscut.
Si comences canviant tu, 
ja estàs canviant el món..

CANçó: “Trepitja fort” (Lax’n Busto) 
http://www.goear.com/listen/90ee555/trepitja-fort-laxnbusto

En Roc tot just ha arribat a la vida, 
no s’imagina quina una ha organitzat. 
Al seu voltant tot ha canviat de mida, 
passant pel prisma d’uns ulls enamorats. 

El pare que se’l mira i al·lucina, 
no és cap joguina, que és viu i és de veritat. 
Quan està sol amb ell, que ningú el mira, 
és quan barrina, qui sap si l’entendrà. 
A tu, petit vailet, 
t’ensenyaré més del que he après, 
li diu cantant... 

Trepitja fort, Roc, 
sigues més valent del que he estat jo. 
Dibuixa’ls-hi un somriure, 
que ningú et podrà dir no. 
Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró. 
Trepitja fort, Roc, trepitja fort. 

En Roc és fort com el seu nom indica, 
no hi ha fita on no hi pugui arribar. 
La mare l’ha portat a la piscina, 
ja la domina molt millor que en Tarzan. 
A tu, petit vailet, 
t’ensenyaré més del que he après, 
li diu cantant... 

Trepitja fort, Roc, 
sigues més valent del que he estat jo. 
Dibuixa’ls-hi un somriure, 
que ningú et podrà dir no. 
cavalcaràs la vida com un cavall de cartró. 
Trepitja fort, Roc, trepitja fort. 

El teu vehicle és 
un cotxet sense retrocés, 
Sempre endavant. 

Trepitja fort, Roc, 
sigues més valent del que he estat jo. 
Dibuixa’ls-hi un somriure, 
que ningú et podrà dir no. 
Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró. 
Trepitja fort, Roc, trepitja fort. 

Trepitja fort, Roc, 
sigues tot allò que vulguis ser. 
Serà advocat, artista, o potser seràs bomber. 
Doblegaràs la vida com un vaixell de paper, 
trepitja fort, Roc, trepitja fort...
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http://www.goear.com/listen/90ee555/trepitja-fort-laxnbusto


Conte: “els tres arbres“

Hi havia una vegada tres arbres xicotets al pujol del bosc. Parlaven dels seus somnis i de les seues 
esperances pel futur, i el primer va dir: Algun dia seré un cofre de tresors. Estaré ple d’or, plata i pedres 
precioses. Estaré decorat amb llaurats artístics i tallats fins: tots el que em veuran admiraran la meua 
bellesa”.

El segon arbre va dir: “Algun dia seré una poderosa embarcació. Portaré els més importants reis i rei-
nes a través dels oceans, i aniré a tots els racons del món. Tots se sentiran segurs per la meua fortalesa 
i el meu poderós casc.”

Finalment el tercer arbre va dir: “Jo vull créixer per a ser el més recte i gran de tots els arbres del bosc. 
La gent em veurà al cim del pujol, mirarà les meues poderoses branques i pensaran en el Déu del cel 
i el en que poc em falta per d’aconseguir-ho. Seré l’arbre més gran i la gent sempre em recordarà”.

Al cap d’uns anys que els arbres pregaven perquè els seus somnis es convertiren en realitat, un grup de 
llenyataires va venir on estaven els arbres. Quan un va veure al primer arbre va dir: “Este sembla ser 
un arbre fort, crec que podria vendre la seua fusta a un fuster”, i va començar a tallar-lo. L’arbre estava 
molt content ja que sabia que el fuster podria convertir-lo en un cofre per a tresors. L’altre llenyataire 
va dir mentre observava al segon arbre: “ Sembla un arbre fort, crec que el podré vendre al fuster del 
port”. El segon arbre es va posar molt content perquè sabia que estava en camí de convertir-se en una 
poderosa embarcació. L’últim llenyataire es va apropar al tercer arbre; aquest estava molt espantat, 
doncs sabia que si el tallaven, el seu somni mai es convertiria en realitat. El llenyataire va dir llavors: 
“No necessite res en especial de l’arbre que talle, així que prendré aquest”. I va tallar al tercer arbre.
Quan el primer arbre va arribar on era el fuster, va ser convertit en una menjadora per a animals i va 
ser posat en un pessebre i omplert amb palla. Es va sentir molt mal doncs això no era pel que tant 
havia resat.- El segon arbre va ser tallat i convertit en una barqueta de pesca, ni tan sols prou gran per 
a navegar a la mar, va ser posat a un llac  i va veure com els seus somnis de ser una gran embarcació 
transportant reis poderosos havien arribat a la seua fi.- El tercer arbre va ser tallat en llargs i pesats 
taulons i deixat en la foscor d’un celler.

Anys més tard, els arbres van oblidar els somnis i les esperances pels quals tant havien resat.
Llavors un dia, un home i una dona van arribar al pessebre. Ella va donar a llum un xiquet i el va posar 
sobre la palla que hi havia a la menjadora en què havia estat transformat el primer arbre. A l’home 
li hagués agradat tindre un millor bressol per al seu fillet, però aquesta menjadora plena de palla va 
ser-ho. L’arbre va experimentar la importància d’aquest esdeveniment i va saber que havia contingut el 
més gran tresor de la història.

Anys més tard, un grup d’homes van pujar a la barqueta en la que havien convertit al segon arbre. 
Un d’ells estava cansat i es va dormir en la barca. Mentre ells anaven navegant, es girà una gran 
tempesta i l’arbre va pensar que no seria prou fort per a salvar els homes. Els homes van despertar el 
que dormia, aquest es va alçar i va dir a la tempesta “Calma, quieta”, i la tempesta i les ones es van 
detenir. En eixe moment, el segon arbre se’n va adonar que portava al Rei de Reis i Senyor de Senyors.

Finalment, passats uns anys, algú va vindre i va agafar al tercer arbre convertit en taulons. Va ser 
carregat i dut pels carrers al mateix temps que la gent escopia, insultava i colpejava a l’Home que el 
portava. El van pujar a un petit pujol, allí es van parar i l’Home va ser clavat a l’arbre i alçat per a 
morir en el cim del pujol. Quan va arribar el diumenge, el tercer arbre se’n va adonar que ell va ser 
prou fort per a romandre dret al cim del pujol i va estar més a prop de Déu que mai, perquè Jesús 
havia sigut crucificat en ell.
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Tercera Setmana
Franja d’Edat: de 12 a 14 anys

Activitat: “La caixa de la felicitat“

Cada xiquet ha de dibuixar les seues dues “caixes de la felicitat” en una cartolina i retallar-les per a 
escriure en elles dues situacions i/o coses que el fan feliç en el dia a dia, i després ho dipositarà en 
una caixa gran comuna juntament amb la resta. Una vegada estiguen totes les “caixes de la felicitat” 
dipositades en la caixa gran, hauran d’anar traient-les una a una i llegir-les i hauran de reflexionar per-
què els fa feliços eixa situació. Mentres reflexionen sobre el perquè els fa feliços el dinamitzador del joc 
ha d’ajudar a trobar els valors que es reflecteixen en cada situació. Al final la conclusió a la que han 
d’arribar és que no ens fa falta grans coses per a ser feliços, sinó que la felicitat resideix en les petites 
coses del dia a dia.

ORACIÓ: “Ajuda’m a ser humil”

Senyor Jesús, humil i bondadós,
dóneu-me la gràcia de perdonar de cor, d’acceptar la crítica. 

Dóneu-me la gràcia, de poder, amb tranquil·litat, criticar-me a mi mateix.

Dóneu-me la gràcia de sentir-me veritablement feliç,
quan no figure, quan no ressalte davant els altres,

amb el que dic, o amb el que faig.

Ajudeu-me, Senyor, a pensar menys en mi 
i obrir espais en el meu cor per que Vos 
i els meus germans els pugueu ocupar.

En fi, Senyor meu, dóneu-me la gràcia d’anar adquirint, 
a poc a poc un cor mans, humil, pacient i bo.

Crist Jesús, bondadós i humil de cor, 
feu el meu cor semblant al vostre. 

Amén. 

(P. Ignacio Larrañaga)
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CANçó: “Si et quedes amb mi” (Sopa de cabra) 
http://www.goear.com/listen/8c043ef/si-et-quedes-amb-mi-sopa-de-cabra

Més lluny de les muntanyes
jo vull trobar un racó
per viure sense pressa
i ser l’ombra del teu cos.

Si et quedes, aah!, si et quedes amb mi.

No et puc donar riquesa
no puc donar-t’ho tot,
puc ser el teu llarg viatge,
puc ser la llum del sol.

Si et quedes, aah!, si et quedes amb mi.

Quan estiguis cansada
jo et dinaré repòs.
Quan res no vulguis veure
t’ompliré els ulls de flors.

De dia quan despertis
vull estar al teu cantó,
vull tenir les mans buides
per prendre el teu amor.

Quan se’t tanquin les portes
jo t’obriré el balcó,
quan creguis que estàs sola
podràs cridar el meu nom.

Si et quedes, aah!, si et quedes amb mi.

No vull guanyar cap guerra,
no vull ser el teu heroi,

no vull fer cap promesa,
no vull entendre el món.

Despinta les banderes
i fes-ne un gran llençol
per sobre les fronteres

podràs sentir-me a prop.

Més lluny de les muntanyes
hi haurà d’haver algun lloc

per viure sense pressa
i ser l’ombra del teu cos.

Si et quedes, aah!, si et quedes amb mi.
Si et quedes, aah!, si et quedes amb mi.
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http://www.goear.com/listen/8c043ef/si-et-quedes-amb-mi-sopa-de-cabra


Conte: “L’heroi que anava a salvar el món“

Temps era temps, Totó, un xiquet completament normal, anava passejant per la platja, quan li va picar 
un eriçó de mar. De repent, en espolsar-se el peu, va ser atacar al mateix per una medusa, un mosquit i 
un peix lloro, mentre trepitjava la cua a un ornitorinc i li queia al cap una cagarruta de gavina... Total, 
que de totes aquelles coincidències només podia sorgir un superheroi, amb impressionants superpo-
ders: Superpower Ultra Man!

Tals eren els poders d’aquell fenomen, que immediatament va pensar que no podria malgastar-los en 
coses xicotetes, i Superpower Ultra Man va començar a cercar els perills i amenaces que pateix el món 
per a lliurar-nos a tots els mals més dolentíssims.

Però per més que va cercar amb la seua supervisió, per més que va recórrer el món amb la seua hí-
pervelocitat i va escoltar els cels amb la seua oïda digital multifreqüència, no va trobar a ningú tractant 
de conquistar la galàxia o de fer explotar el planeta. Per no trobar, ni tan sols va trobar a cap vilà 
tractant d’assecar els mars o robar tan sols una muntanyeta. Semblava que tothom, els bons i els do-
lents, es dedicaven a coses molt més comunes i que sols tenien problemes normals. Així que el bo de 
Superpower Ultra Man passava els dies avorrit explorant els cels a la recerca de missions impossibles 
a l’altura d’un superheroi de la seua vàlua.

Tant era els seu avorriment, que quan li van oferir fer un programa de televisió per a demostrar les seues 
habilitats va acabar acceptant, encara que només es tractés d’una trista exhibició en la qual amb prou 
faenes rescatava a desenes de persones.

Quan per fi va arribar aqueix moment de glòria amb el què somia tot superheroi, va resultar que la 
demostració va ser un desastre. Superpower Ultra Man estava tan acostumat a pensar les coses en 
gran, que no sabia com agarrar a una sola persona i posar-la fora de perill. Ho feia de 20 en 20, 
sense controlar la seua força o la seua velocitat, així que allò va acabar en una amanida de colps, 
bonys, arraps, crits, ossos trencats i roba esgarrada. Adolorits i mig nus, els “salvats” van acabar dient 
al superheroi de tot menys bonic, entre els grans sonriures de públic i periodistes.

Possiblement cap superheroi haja passat mai tanta vergonya. I és que des d’aquell dia, cada vegada 
que algú renuncia a fer quelcom per considerar-ho massa poca cosa, tots li recorden el cas de Su-
perpower Ultra Man, dient: “No sigues tan Superpower ni tant Ultra Man, que si no fas el senzill el 
complicat tampoc sabràs mai”.
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Activitat: “Les nostres mans“

Cada xiquet dibuixarà la silueta de la seua mà en folis de colors, les retallarà i després d’escoltar la 
frase: “No tenim en les nostres mans les solucions als problemes del món. Però front els problemes del 
món, tenim les nostres mans” del llibre “La sal de la tierra”, de Mamerto Menapace, monjo benedictí, 
pensarà un parell de coses a les quals comprometre’s en nadal que ajuden a solucionar algun problema 
o situació i les escriurà en les seues “mans de paper”. Al final es farà un mural amb els compromisos 
de tots.

ORACIÓ: “esperança”

Benvolgut Déu:
Estic ple de desitjos i expectatives.

Alguns es realitzaran; altres no, però enmig de
totes les meues satisfaccions i decepcions,

confie en Vos.
Sé que mai em deixareu sol. 

Tot quan semble que les coses
no segueixen el meu camí,
sé que segueixen el vostre

i que, finalment,
el vostre camí és el millor per a mi.

Reforceu la meua esperança,
particularment quan els meus desitjos

no es complisquen. AmenCANçó: “Som” (Obrint pas) 
http://www.goear.com/listen/0bd6bfd/som-obrint-pas

Som la cançó que mai s’acaba,
Som el combat contra l’oblit,
Som la paraula silenciada,
Som la revolta en un sol crit.

Som l’espurna que encén la flama,
Som la lluita que em compartit,
Som la pedra en la barricada,
Som el poble per construir.

I quan la nit ens ve a buscar
Som tot un món per estimar,
Som una història per guanyar,
Tot un futur per començar!

Som llàgrimes en la mirada,
Som el coratge de seguir,
Som la ferida mai tancada,
Som la història que no han escrit.

Som l’arbre enmig de la tempesta,
Som els estels que vam teixir,
Som l’esperança i la tristesa,
Som el poble per construir.

I quan la nit ens ve a buscar
Som tot un món per estimar,
Som una història per guanyar,
Tot un futur per començar!

 

 

27

Quarta setmana
Franja d’edat: de 12 a 14 anys

http://www.goear.com/listen/0bd6bfd/som-obrint-pas


Que sepa el mundo que en marcha estoy, y voy a cumplir 
mi misión, los cielos azules por donde voy dan alas a mi corazón. 

mi corazón... 

Diles a todos que en marcha estoy que voy a volver a mi hogar 
con el sol mas brillante mis pasos doy, disfruto el camino al 

andar siiii que en marcha estoy, si en marcha estoy.

Conte: “Carlota, ou o cafè?“

Una filla es queixava amb el seu pare sobre la seua vida i el difícil que li resultaven les coses. No 
sabia com fer per tirar en davant i creia que es donaria per vençuda. Estava cansada de lluitar. I quan 
pareixia que havia solucionat un problema, n’apareixia un altre.

El seu pare, un xef de cuina, la va portar al seu lloc de treball. Allí va omplir tres olles amb aigua i les 
va posar sobre el foguer a foc fort. Prompte l’aigua de les tres olles estava bullint. En una de les olles 
va posar carlotes, en altra va col·locar ous i en la tercera va posar grans de cafè. Les va deixar bullir 
sense dir ni una paraula. 

La filla va esperar impacientment, preguntant-se què estaria fent el seu pare. Als vint minuts el pare va 
apagar el foc. Va traure les carlotes i les va posar en un bol. Va traure els ous i els va posar en un plat. 
Finalment, va colar el cafè i el va posar en un tercer recipient. Mirant a la seua filla li va dir:
- “Filleta, què veus?” 
-”Carlotes, ous i cafè” va ser la seua resposta.

La va fer apropar-se i li va demanar que tocara les carlotes. Ella ho va fer i va notar que estaven blane-
tes. Després li va demanar que agarrara un ou i el trencara. Després de traure-li la closca, va observar 
l’ou dur. Després li va demanar que provara el cafè. Ella va somriure mentre gaudia del seu ric aroma. 
Humilment la filla va preguntar: “Què significa això, pare?” 

Ell li va explicar que els tres elements s’havien enfrontat a la mateixa adversitat: aigua bullint, però 
havien reaccionat en forma diferent. La carlota va arribar a l’aigua forta, dura; però després de passar 
per l’aigua bullint s’havia tornat feble, fàcil de desfer. L’ou havia arribat a l’aigua fràgil, la seua closca 
fina protegia el seu interior líquid; però després d’estar en aigua bullint, el seu interior s’havia endurit. 
Els grans de cafè no obstant açò eren únics; després d’estar en aigua bullint, havien canviat a l’aigua. 

“Com qui eres tu?”, li va preguntar a la seua filla. “Quan l’adversitat es presenta a la teua porta, com 
respons? Eres com una carlota que sembla forta però que quan l’adversitat i el dolor et toquen, et tor-
nes feble i perds la teua fortalesa? Eres com un ou, que comença amb un cor mal·leable? Posseïes un 
esperit fluid, però després d’una mort, una separació, o un acomiadament t’has tornat dur i rígid? Per 
fora et veus igual, però eres amargat i aspre, amb un esperit i un cor endurit? 

O eres com un gra de cafè? El cafè canvia a l’aigua bollint, l’element que li causa dolor. Quan l’aigua 
arriba al punt d’ebullició el cafè aconsegueix el seu millor sabor. Si eres com el gra de cafè, quan les 
coses es posen pitjor tu reacciones millor i fas que les coses al teu voltant milloren. 

I tu, quin dels tres eres?
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Primera Setmana
Franja d’edat: de 15 a 17 anys

Activitat: “Corona d’advent”

ORACIÓ: “Cor alerta“

Senyor, doneu-nos un cor alerta
Què cap mal pensament ens allunye de Vos
Rectitud, perquè tothom confie en nosaltres
Fortalesa, perquè no siguem afligits en l’adversitat
Llibertat, per no lligar-nos a cap passió
Generositat, per obrir-nos als altres
I a tot el bó fer-lo créixer
Què ixina siga
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CANçó: “Mirades” (Aspencat) 
http://www.youtube.com/watch?v=x74XKEOzCEc

S’amaga el sol a la frontera de l’odi infinit
Animes de gris patrullen la nit

Màrtir per la causa per fer fora l’enemic
Has nascut ací, és el teu destí

Ploren fills de la “Intifada”
Hereus d’un poble devastat

Continua el bloqueig i l’assassinat
Pedres contra bales

Les ferides no han tancat
Quan l’actualitat és l’hostilitat

Passar-se per la pedra tots els drets humans
Mentre creixen les colònies

Bombardegen hospitals
Perpetrant un genocidi en nom de la llibertat

Que al final vos esclatarà a les mans

Quan te n’adones que el silenci és massa
La realitat és la complicitat

Tots els murs de l’odi
Arrasa, rebassa, traspassa

Mirades,
Preses d’una eterna venjança

Quan la pluja d’odi no deixa dormir
Mirades,

Quan no s’equilibra la balança
Plora l’esperança
Si li tallen el camí

Traducció de l’arab del text de Mc Fakire:

Per tu mare Palestina, terra fèrtil que s’ha quedat en res,
El fills menuts, les dones i els majors han plorat molt,

cases senceres destruïdes i amb elles els nostres cors i la 
nostra pau interior

Mare Palestina, la teua ferida ha estat fonda, he plorat molt
i amb la meua escapada he patit fam i he escoltat el teu 

cor trist!

Ombres que ara vaguen per les runes
I pobles sumits dins la foscor que tornen

Per demanar el que és seu
I aconseguir que els seus drets no moren

http://www.youtube.com/watch?v=x74XKEOzCEc 


Conte: “escoltar“

Això diu que fa temps, un rei va enviar al seu fill a estudiar al temple d’un gran mestre amb l’objectiu 
de preparar-lo perquè es fes una gran persona. Quan el príncep va arribar al temple, el mestre el va 
enviar tot sol al bosc durant tot un any amb l’encàrrec de descriure tots els sons del bosc.

Passat l’any quan el príncep va tornar al temple, el mestre li va demanar que descriguera tots els sons 
que havia pogut escoltar.

Llavors va dir el príncep:
- Mestre, he escoltat el cant dels ocells, el soroll de les fulles, els revols dels picaflors, la brisa acariciant 
l’herba, el zumbit de les abelles, el so del vent solcant el cel. 
En acabar el seu relat, el mestre li va demanar que tornara al bosc per escoltar més, tot el que li fóra 
possible.

Intrigat, el príncep va obeir l’ordre del mestre, pensant: 
- No ho entenc, si jo ja he distingit tots els sons del bosc...

Va passar dies i nits senceres en solitud escoltat, sentint, escoltant... però no va aconseguir distingir 
res nou, a més d’allò que ja li havia dit al mestre. No obstant això, un matí, va començar a distingir 
uns sons dèbils, diferents a tot el que havia escoltat abans. Quanta més atenció posava, els sons es 
tornaven més clars. Una sensació d’alegria va omplir al princep. Va pensar: “Eixos han de ser els sons 
que el mestre volia que escoltara...”.

I sense pressa, va romandre allí escoltat i sentint, pacientment. Volia estar segur que estava en el camí 
correcte. Quan va tornar al temple, el mestre li va preguntar què més havia pogut escoltar. Pacient i 
respectuosament el príncep li va dir: 
- Mestre, quan vaig posar més atenció vaig poder escoltar l’inaudible so de les flors obrint-se, el so del 
sol eixint i escalfant la terra i el de les herbes bevent la rosada de la nit...

El mestre somrient, va assentir amb el cap en senyal d’aprovació, i va dir: 
- Escoltar l’inaudible és tenir la calma necessària per a convertir-se en una gran persona.
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Activitat: “Paraules desenvolupades“

Materials: Un despertador (o mòbil amb compte arrere) pel dinamitzador del joc que porte l’activitat. 
Els participants comencen el joc enfrontant-se un contra un. Pot haver-hi tants enfrontaments simultanis 
com a dinamitzadors de joc hi haja.

Cada dinamitzador posa un despertador a un minut i li’l lliura a un dels participants. Llavors li diu una 
paraula i el jugador ha de respondre amb una altra que descriga a eixa mateixa paraula però “desen-
volupada”, per exemple: Cotxe – Camió, llavor – planta, beu – xiquet…

Si encerta pansa el despertador al seu rival. Al què el dinamitzador li diu una nova paraula. Eviden-
tment pot haver-hi diverses respostes correctes, però tot queda en mans del dinamitzador que serà el 
que diga si una paraula val o no. Els jugadors no poden mirar el temps que els queda en cap moment.

Si l’alarma sona en el teu torn perds. El perdedor es converteix, físicament, en un punt per al guanyador 
prenent una forma (a través de mímica) corresponent a la figura i podent ajudar en següents enfronta-
ments al guanyador, és a dir passa a ser de l’equip del guanyador, l’única cosa que imitant la figura 
que li corresponga (si és el primer punt del guanyador: Mico, segon punt: Australopitecus, etc... És a 
dir, Joanet s’enfronta a Pepet, el dinamitzador els va dient paraules per torns i quan encerten el torn 
passa al rival. Quan el despertador sona Joanet estava intentant desenvolupar la paraula cel… així que 
perd. Passa a ser un mico que va darrere de Pepet i que podrà ajudar-li en futurs enfrontaments (sense 
deixar en cap moment d’interpretar el seu paper).

Quan s’enfronten dos participants que tenen diversos punts (i un equip darrere) el que guanya es queda 
amb tot el sèquit (que tots mantenen el paper que representaven) i el perdedor pren la forma del següent 
estadi evolutiu al més avançat de l’equip. És a dir, si lluita un amb 3 punts contra un altre de 4, el guan-
yador de la lluita, siga el que siga, tindrà 5 punts (el, cridem-li capità, de l’equip perdedor prendrà la 
forma d’Homo sapiens). El nou equip tindrà dos o més micos, dos o més Australopitecus, etc…

Així es van realitzant reptes fins que algú aconseguisca els 5 punts:

Figura: Mico, Australopitecs, Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Neanderthalensis, Homo sapiens. 
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Segona Setmana
Franja d’edat: de 15 a 17 anys



L’ideal és començar amb paraules senzilles o evidents i ficar en els enfrontaments finals termes abstractes 
com: Vida, Amor, Mirada, odi… a veure que s’inventen per a desenvolupar aqueixes paraules. En el 
moment que algú complete les cinc figures i pense que ha guanyat el joc se li diu que no, que encara 
li falta un punt. Quan algú aconseguisca el sisè punt hauran de decidir entre tot el seu equip quin és 
la següent etapa evolutiva de l’home… fins que no ho aconseguisquen altres jugadors podran alçar-se 
amb la victòria realitzant nous reptes entre ells.

El joc necessita un mínim de 7 persones. Per a menys, caldrà llevar algun dels estats intermedis. Si hi 
ha una gran quantitat de participants es pot pensar a reduir el temps d’enfrontament. Reflexió final: Tot 
evoluciona. Però quin és l’evolució de l’home?. Una persona amb valors, feliç, que estima… algú que 
s’assembla una miqueta més a Déu.

ORACIÓ: “Portadors d’alegria“

Senyor Jesús: 
Ens heu posat entre els nostres germans 

com un signe de la vostra divinitat i amor redemptor
Concediu-nos un cor humil i lleial

Que esborre en nosaltres 
Tot esperit de superioritat 

Doneu-nos set de justícia, esperit de pobresa,
perquè estimem i respectem els pobres. 

Eixampleu els nostres cors amb un 
amor àvid per comprendre i servir a totes les persones 

Feu-nos portadors d’alegria i sembradors de pau i amistat…

CANçó: “És per tu” (Lax’n busto) 
http://www.goear.com/listen/1942d62/es-per-tu-laxnbusto

És per tu que em sento fort 
És per tu, que m´has triat tal com sóc.

Que he après que en el fons 
la tendresa és la gran fortalesa.
M´has ensenyat que no hi ha 
millors raons que les del cor. 

És per tu, que has arribat al moment precís, 
ni massa aviat ni massa tard 

quan et tinc al costat, em sento com si fos a casa 
la meva llar és allà on tu hi deixes l´equipatge 

sense tu és que estic perdut.
És per tu que la lluita té sentit 

l´amor és la força que ha triat ésser el meu destí. 
Obres camins que només cal seguir 

per trobar-me a mi mateix 
i sentir que em dónes coses 
que no em dóna ningú més. 
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És per tot i per no res 
per voler estar aquí i per ser tal com ets.. 

que li robo uns acords a la pols, 
el temps i la guitarra 

una cançó,una petita flor per regalar-te 
enmig d’un món que és boig,sense 

control. 
I en un món dels diners 
de l’enveja i el poder 

ets l’amor i la força que 
m’empeny cap a un nou destí 
No vull tenir, tan sols vull sentir 

tot allò que em pots donar 
sé que el temps no esborrarà 
el que és bo i és de veritat.

http://www.youtube.com/watch?v=u6aWGwMddiA 
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Conte: “Una lluita dins meu“

Avi, una lluita està desenvolupant-se dins de mi, una lluita 
terrible, entre dos llops. Un d’ells és de color negre: és pur 
enuig, enveja, aflicció, cobdícia, arrogància, ressentiment 
cap a mi mateix, sent llàstima de mi, actua des de la culpa-
bilitat, té un fort complex d’inferioritat, menteix indiscrimina-
dament, és molt orgullós, fals i el seu ego no té límit. 

L’altre és de color blanc: representa l’alegria, m’ajuda a 
aconseguir la pau amb mi mateix, el seu amor és incondi-
cional cap als altres, actua des de l’esperança amb sere-
nitat, humilitat, bondat i benevolència, demostra constant 
empatia, generositat, compassió i fe.

El nét va pensar sobre això durant un minut llarg, i llavors li 
va preguntar al seu avi: “Quin llop guanyarà?”.

El vell Xerokee simplement va contestar: “A quin d’ells ali-
mentes més?”.



Tercera Setmana
Franja d’edat: de 15 a 17 anys

Activitat: “el Mur dels miracles“

Es repta als participants al fet que troben miracles “quotidians” , que es produeixen en el dia a dia i 
els apunten en un paper continu. Per a motivar els participants, el dinamitzador del joc pot recórrer als 
miracles de Jesús.
- Què és més miracle? Què amb 4 pans i dos peixos alimentaren a una multitud o que algú compartira 
eixos 4 pans i 2 peixos tot i que pensara que no anava a servir de molt?

Una vegada escrit el llistat es reparteixen els miracles, bé cadascú en tria un o es reparteixen a l’atzar 
(a elecció del dinamitzats de l’activitat o dels propis participants, depèn de cada realitat) els miracles. 
A continuació es fa l’oració “Fes de la teua vida una oració”.

- Exemples de miracles que poden eixir:
Aconseguir un somriure d’algú que està passant un mal moment.
Ajudar a casa en una tasca que no fas normalment.
Fer una visita a un familiar o amic malalt.
Donar les gràcies a algú per alguna cosa important que haja fet per tu sense adonar-se o sense donar-li 
importància.
Demanar un perdó que està pendent.
Traure una hora de la setmana per a dedicar-lo a parlar amb Déu.
Compartir per tuenti/Facebook/whatssap/twitter un missatge positiu cada dia de la setmana.
Ajudar a algú sense que s’adone.
Dedicar el 50% de la paga setmanal a alguna cosa solidari.
Llegir l’evangeli de cada dia durant tota la setmana.
Fer un regal amb les teues pròpies mans i regalar-li-ho a un desconegut pel carrer.

ORACIÓ: “Fes de la teua vida una oració“

Anem a tractar de ser llum i esperança en el món en el què vivim. 
Una vegada escollit el teu miracle del mur dels miracles pensa en com complir-lo, concreta 
la persona, moment i lloc de la setmana en el qual es va a complir. Una vegada decidit 
s’explica al grup el “miracle” que t’ha tocat i com esperes complir-lo. Al què cada vega-

da, tot el grup respon: “Senyor Jesús, Volem preparar el vostre camí”.
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CANçó: “El soldadet” (Manel)
http://www.youtube.com/watch?v=u1wWbWMVNVE

Escolteu la cançó del soldadet
que a través d’un ull de bou
veu que volen uns falciots!

I no és que hi entengui molt, el soldadet,
però, que volin els falciots,

deurà voler dir que la terra és a prop.
I tan a prop deu ser que baixa el capità

i intenta no semblar nerviós
mentre acaba la instrucció:

“Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents
i arrapeu-vos a la vida

amb les ungles i amb les dents”.
Ja a coberta, els homes resen.
Ja a coberta, els homes resen.

I fa un amén, poc convençut, el soldadet,
i acaricia el seu fusell,

intentant no pensar en res.
Des de proa es van fent grossos els turons,

“soldadet, valor, valor,
que depèn de gent com tu la sort del món”.

Però “si una bala enemiga creua el vent
i em travessa el cervell”,
es planteja el soldadet,

“les onades m’arrossegaran
i mil peixos de colors

lluitaran per devorar la meva carn”.
I és quan pensa “jo m’amago;
quan no mirin, jo m’amago”.

Però sempre miren, i el vaixell s’està aturant,
les comportes s’han obert

i, en un segon, s’inunda el mar
de soldats disparant a l’infinit

amb un soldadet al mig,
que carrega mentre insulta a l’enemic.
I entre bomba i bomba tot li va prou bé

fins que una cau just al costat.
Primer es diu “sort, de què t’ha anat…”,

però després sent a l’esquena un dolor estrany
i en tocar-se-la li queda tot el braç tacat de sang.

http://www.goear.com/listen/29314d0/ama-ama-ama-y-ensancha-el-alma-extremoduro
http://www.goear.com/listen/29314d0/ama-ama-ama-y-ensancha-el-alma-extremoduro


Conte: “donar per a rebre”

“Quan hom se sent insatisfet, desgraciat, tendeix a atribuir aquest malestar a una 
mancança i espera que un ésser, o un objecte, vinga a satisfer-ho. Però la solució no 
està ací. La solució està en què ell mateix es decidisca a donar alguna cosa als altres, 
a ajudar-los, recolzar-los, consolar-los, o fins i tot participar en les seues activitats. A 
partir d’aquest moment, una nova vida comença a circular en ell, ja no té necessitat 
de res, està satisfet. Ha comprès que, quan s’intenta aportar una mica de bé ja es 
rep. Mentre que aquell que no aporta res, fins i tot si se li dóna alguna cosa, no rep 
res. La vida es basa en els intercanvis: rebre i donar; donar per a rebre. Si no hi ha 
intercanvis, no hi ha vida.” Omraam Mikhaël Aïvanhov

Omraam Mikhaël Aïvanhov
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Gira el cap a banda i banda.
Seu a la sorra i descansa.

I mentre arriba el coi de metge, el soldadet
es tranquil·litza repetint

què farà, on anirà, si sobreviu:
“Aniré a ma mare ben vestit

i, abans que res, li hauré de dir
que em perdoni per tractar-la sempre així;

aniré a la Margarida a fer-li un fill
per, només veure’l, intuir

que l’estimo més del que m’estimo a mi”



Activitat: “Surt i comprometeix-te“

Perquè la dinàmica no s’allargue en el temps els responsables han de preparar abans tots els materials: 
un pot de vidre per participant i sal dels següents colors: blanc, negre, roig, verd, groc i blau.

La dinàmica és un taller que consisteix a omplir el pot amb sals de colors. Els colors corresponen a dife-
rents aspectes de la vida. Però mentre escollim les sals, s’explica als participants que el compromís és la 
clau d’aquesta dinàmica i que han de plantejar-se una sèrie de compromisos per al Nadal, cadascú al 
seu nivell i que quedaran reflectits en el seu pot de sals. Es recorda que hem vist complit el compromís 
de Déu amb l’home a l’Evangeli, què significa que Ell és el salvador i que hem resat que “som sal i llum 
que hem de donar sabor i apropar a Déu”. 

Cal tindre present el missatge de Déu “per les vostres obres us coneixeran” i el pensament de B.P.: “Esta 
bé ser bo però és molt millor fer el bé”.

El significat dels colors de les sals és:
Blau: Em compromet a ser millor amb la meua família.
Groc: Em compromet a cuidar els meus amics.
Verd: Em compromet a ser més alegre i viure amb optimisme.
Roig: Em compromet a ajudar els més necessitats.
Negre: Em compromet a transmetre calma i pau a la gent que es creua en la meua vida.
Blanc: Em compromet a deixar que Déu entre en la meua vida.

Cada participant haurà de triar els compromisos que desitja i afegir la quantitat de sal que
considere oportuna al seu pot de sal (uns quedaran més plens que altres, uns tindran 
solament un color, altres seran variats, etc...). Finalment cadascú podran endur-se el pot de sal a sa casa 
perquè li recorde el compromís adoptat.

Se’ls pot proposar que, si compleixen el seu compromís, durant el nadal (o per a reis) 
regalen el pot amb les seues sals a algú incloent un missatge dins. 

ORACIÓ: “Som la llum“ (Luis Guitarra)

Sou la sal que pot donar sabor a la vida
Sou la llum que ha d’il·luminar, portar a Déu.
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Quarta Setmana
Franja d’edat: de 15 a 17 anys

http://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE  


CANçó: “La flama” (Obrint pas)
http://www.goear.com/listen/4c56493/la-flama-obrint-pas

Amb l’espurna de la història
i avançant a pas valent,

hem encès dins la memòria
la flama d’un sentiment.

Viure sempre corrents,
avançant amb la gent,
rellevant contra el vent,
transportant sentiments.

Viure mantenint viva
la flama a través del temps,

la flama de tot un poble
en moviment.

Amb columnes de paraules
i travessant la llarga nit,

hem fet de cels, mars i muntanyes,
vells escenaris d’un nou crit.

Viure sempre corrents,
avançant amb la gent,
rellevant contra el vent,
transportant sentiments.

Viure mantenint viva
la flama a través del temps,

la flama de tot un poble
en moviment.

Conte: “Everything (Totes les coses)“
http://www.youtube.com/watch?v=fwsTUW4fsV4 

Presentació: En l’evangeli hem llegit que Jesús des del seu propi nom significa: 
Salvador… però realment açò què significa per a tu?
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http://www.youtube.com/watch?v=gO_Fy_Z9NZQ#! 
http://www.youtube.com/watch?v=gO_Fy_Z9NZQ#! 
http://www.youtube.com/watch?v=fwsTUW4fsV4
http://www.youtube.com/watch?v=fwsTUW4fsV4


Primera Setmana
Franja d’edat: de 18 a 21 anys

Activitat: “Corona d’Advent”

ORACIÓ: “Oració dels senyals“

Senyor, cada dia experimente senyals.
Però potser no sempre sóc “conscient” d’elles.
Sé  que vos ens dieu: “Demaneu i se vos proveirà” i és així.
Però no sempre se’m dóna de la forma en què ho demane,
de la forma que jo vull.
Sé que actues al món, se que es produeixen miracles constantment.
Quan de vegades no rep o no descobrisc eixos senyals,
per a mi és un indicatiu que he d’estar més “despert” i més “alerta” 
per a veure i interpretar els vostres senyals.
Senyor vos demane que em doneu la força i la paciència necessària per a estar atent;
vos demane que m’ajudeu a descobrir la vostra acció i la vostra voluntat en les coses senzilles, i 
vos done gràcies per estar envoltat d’eixes coses senzilles.
Vos demane que m’ajudeu a ser pels altres un reflex de la vostra presència,
i vos done gràcies per trobar-me sempre al meu camí amb altres que irradien la vostra llum.

CANçó: “M’hauria agradat” (Joan dausà i els tipus d’interès) 
http://www.youtube.com/watch?v=J8Xd1qiQ8tg

M’hauria agradat viure en una masia
perduda entre alzines i pins vora el mar,
allà a l’Empordà, amb una barca petita per sortir a pescar.
M’hauria agradat.

M’hauria agradat que per aquella finestra
mai hagués pogut veure aquell cotxe daurat
frenar massa tard, o no trobar-me la mare, la nit de Nadal,
plorant d’amagat.

Però ningú em va avisar que es podia escriure una carta
com qui demana el menú per dinar.
Però ningú em va avisar i el cambrer no em fa cas
i tot sol, en silenci, m’acabo el meu plat.

M’hauria agradat que aquella promesa, d’amor i tendresa
no s’hagués transformat, després de tants anys,
en aquella carta distant, de comiat.
M’hauria agradat.

I m’hauria agradat poder ser a casa els vespres
tornant de la feina i dormir
quan el sol també ho fa.
M’hauria agradat.

Però suposo que això va com va,
i, com sempre, potser vaig fer tard,
i he de viure la vida
com qui encara somia
que potser s’acompleixi allò
que m’hauria agradat.
Però potser vaig fer tard.
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http://www.youtube.com/watch?v=uipJQbZnpEY


Conte: “L’economia del somriure“ 

Hi havia una vegada un rei savi i bo que observava preocupat la importància que tots donaven als 
diners, a pesar que en aquell país no hi havia pobres i es vivia bastant bé.
- Per què tanta obstinació a aconseguir diners?- va preguntar als seus consellers. - Per què els fan servir?
- Sembla que els utilitzen per comprar petites coses que els donen un poc més de felicitat - van contestar 
després d’algunes investigacions.
- Felicitat, és això el que persegueixen amb els diners? - i després de pensar un moment, va afegir 
somrient. 
- Llavors tinc la solució: canviarem de moneda.

El Rei va anar a veure els mags i inventors del regne per encarregar-los la creació d’un nou aparell: el 
portasomriures. Després, va lliurar un portasomriures amb més de cent somriures a cada habitant del 
regne, i va fer retirar totes les monedes.
- Per què utilitzar monedes, si el que volem és felicitat? - va dir solemnement el dia del canvi.- A partir 
d’ara, portarem la felicitat en la butxaca, gràcies al portasomriures!

Va ser una decisió revolucionària. Qualsevol podia traure un somriure del seu portasomriures, posar-se’l 
a la cara i alegrar-se durant una bona estona.

Al cap d’uns dies, els menys estalviadors ja havien gastat tots els seus somriures. I no sabien com 
aconseguir-ne més. El problema es va estendre tant que van començar a aparèixer queixes i protestes 
contra la decisió del rei, reclamant tornar als diners. Però el rei va assegurar que no tornaria a haver-hi 
monedes, i que haurien d’aprendre a aconseguir somriures igual que abans aconseguien diners.

Així va començar la recerca de l’economia del somriure. Primer van provar a vendre coses a canvi de 
somriures, només per a descobrir que els somriures d’altres persones no els servien a ells mateixos. Des-
prés van pensar que intercanviant portasomriures podrien arreglar-ho, però tampoc va funcionar. Molts 
van deixar de treballar i uns altres van intentar autèntiques bogeries. Finalment, després de molts intents 
en va, i quasi per casualitat, un vell pagès va descobrir com funcionava l’economia del somriure.

Aquell pagès havia tingut una estupenda collita que el va fer pensar que es faria ric, però just, el rei 
havia eliminat els diners i no va poder fer gran cosa amb punts i tan exquisits aliments. Ell també va 
tractar d’utilitzar-los per a aconseguir somriures, però finalment, veient que es feien malbé, va decidir 
anar pels carrers i repartir-los entre els seus veïns.

Tot i que li va costar regalar tota la seua collita, el pagès es va sentir molt bé després d’haver-ho fet. 
Però mai s’hauria imaginat el que li esperava en tornar a casa, amb les mans completament buides. 
Tirat al terra, al costat de la porta, va trobar el seu oblidat portasomriures completament ple de nous i 
frescs somriures! 

D’aquesta forma van descobrir en aquell país la vertadera economia de la felicitat, comprenent que 
no pot comprar-se amb diners, sinó amb les bones obres de cadascú, les úniques capaces d’omplir un 
portasomriures. I tant i tan bé ho van posar en pràctica, que encara hui segueixen sense voler saber 
res dels diners, als que sols veuen com un obstacle per a ser veritablement feliços.
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Activitat: “¿Què tinc en les meues mans?“

(Anem a descriure aquest joc per a 8 participants tot i que després afegirem opcions per a adaptar-los 
a més o menys participants) Els 8 participants es tapen els ulls. A quatre d’ells se’ls dóna un objecte de 
la següent llista:

 1. Interior d’una pipa
 2. Fulla de girasol
 3. Pipa de girasol
 4. Oli

 Resultat: oliva

El dinamitzador del joc explica les normes: “Tots tenen a les seues mans el mateix i heu d’esbrinar-ho. 
Solament pot parlar la persona que jo diga, eixa persona té que d’intentar descriure l’objecte que té 
a les seues mans solament amb adjectius (un màxim de 3), en cap cas dirà el que pensa que pot ser. 
La següent persona haurà de continuar amb la descripció sense usar els adjectius que haja esmentat 
l’anterior..”
El primer a parlar és el que té l’article 1 i tracta de descriure-l. Solament adjectius: està dur, és xicotet, 
etc… Quan ha dit un màxim de 3 adjectius passem al segon (el llistat d’adjectius es pot anar apuntant 
en una fulla pel dinamitzador per a assegurar-se que no es repeteixen, si algú repeteix adjectiu li passa 
el torn).
Finalment les quatre persones que no tenen objecte en les seues mans tracten d’esbrinar quin és l’objecte 
que han descrit els seus companys. Han d’arribar a un consens. Si hi ha molta discussió se’ls pot plan-
tejar que facen, cadascú, una pregunta als què tenen els objectes que sols poden respondre “sí o no” .
Reflexió final: Igual que l’objecte, en essència, som la mateixa persona segons passa el temps, però 
canviem, ens desenvolupem i creixem. Molts aspectes de la nostra vida ens poden ajudar a tenir una 
transformació completa, sobretot en el nostre interior. Quines coses a la teua vida t’han fet canviar? 
quins successos han marcat el teu pas de llavor a planta? d’oliva a oli?. Què necessites per a ser més 
encara del que eres?.
Adaptacions:
La dinàmica pot adaptar-se fàcilment per a menys participants amb un mínim de 5 deixant a sols un 
jugador com a “Endeví”. Per si en el grup són més de 8 es presenten altres exemples de llistes d’objectes 
i es pot convertir en una competició per equips. Un equip té els objectes relacionats amb la “oliva”, un 
altre amb la “pipa de Girasol” altre amb la “llet” i van parlant per ordre cadascun dels seus equips. 
Quin serà el primer equip a esbrinar el seu objecte?

1. Interior d’una pipa
2. Fulla de girasol
3. Pipa de girasol
4. Oli

Resultat: Pipes de girasol

1. Llet
2. Mantega
3. Iogurt
4. Formatge

Resultat: Llet
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Segona Setmana
Franja d’edat: de 18 a 21 anys



ORACIÓ: “Si conegueres l’amor de Déu“ (Hermana Glenda)

Si conegueres com t’estime, si conegueres com t’estime, deixaries de viure sense amor.
Si conegueres com t’estime, si conegueres com t’estime deixaries de mendigar qualsevol amor.

Si conegueres, com t’estime, com t’estime series mes feliç.
Si conegueres com et cerque, si conegueres com et cerque deixaries que t’aconseguira la meua veu.

Si conegueres com et cerque, si conegueres com et cerque deixaries que et parlara al cor.
Si conegueres com et cerque, com et cerque escoltaries més la meua veu.

Si conegueres com et somie em preguntaries el que espere de tu, si conegueres com et somie cerca-
ries el que no pensava per a tu.

Si conegueres com et somie, com et somie pensaries més en mi.

CANçó: “Pau” (Els pets)
http://www.goear.com/listen/5620083/pau-els-pets

Pau treballa i estudia,
repassa apunts i llibres

sota el taulell mig d’amagat

d’una petita oficina
on es guanya la vida

amb un contracte temporal.

Pau comparteix la nevera
amb dos companys de feina

i un marroquí mig il·legal

i a l’habitació somia
amb una gironina

que viu al bloc que hi ha al davant.

Pau és com la resta,
quan beu molt molesta

a les cambreres dels locals.

Però al mateix temps es mou,
vol canviar el món.

Pau no espera des de la trinxera
Pau té clar que no vol renunciar.
Pau no espera resignat al terra
Pau demà tornarà a començar.
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Pau té proves cada dia
de la pornografia que escapa 

el món neoliberal.

Pau hi ha cops que desespera
però sap que no hi ha treva
en un combat tan desigual.

Pau no és cap heroi
no té vocació,

de ser carn de santoral.

Però per dormir tranquil
ha de seguir.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,

Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

http://www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_content&view=article&id=404:si-conocieras-como-te-amo&catid=102:contenidos&Itemid=118
http://www.youtube.com/watch?v=rQf98Ldr4WI 
http://www.youtube.com/watch?v=rQf98Ldr4WI 


Conte: “La princesa del foc“ 

Fa temps hi va viure una princesa increïblement rica, bella i sàvia. Cansada de pretendents falsos 
que s’apropaven a ella per a aconseguir les seues riqueses, va fer publicar que es casaria amb qui li 
portara el regal més valuós, tendre i sincer alhora. El palau es va omplir de flors i regals de tot tipus i 
colors, de cartes d’amor incomparables i de poetes enamorats. I entre tots aquells regals magnífics, va 
descobrir una pedra; una simple i bruta pedra. Intrigada, va fer cridar a qui li l’havia regalat.

Malgrat la seua curiositat, va mostrar estar molt ofesa quan va aparèixer el jove, i aquest es va explicar 
dient:
- Aqueixa pedra representa el més valuós que us puc regalar, princesa: és el meu cor. I també és sin-
cera, perquè encara no és vostre i és dur com una pedra. Només quan s’òmpliga d’amor s’ablanirà i 
serà més tendre que cap altre.

El jove se’n va anar tranquil·lament, deixant a la princesa sorpresa i atrapada. Va quedar tan enamo-
rada que portava sempre amb ella la pedra a totes parts, i durant mesos va omplir al jove de regals 
i atencions, però el seu cor seguia sent dur com la pedra a les seues mans. Desanimada, va acabar 
per llançar la pedra al foc; al moment va veure com es desfeia l’arena, i d’aquella pedra tosca sorgia 
una bella figura d’or. Llavors va comprendre que ella mateixa hauria de ser com el foc, i transformar el 
què tocava separant l’inútil de l’important. 

Durant els mesos següents, la princesa es va proposar canviar el regne, i com amb la pedra, va dedi-
car la seua vida, la seua saviesa i les seues riqueses a separar l’inútil de l’important. Va acabar amb 
el luxe, les joies i els excessos, i les gents del país van tenir menjar i llibres. Els què tractaven amb la 
princesa quedaven meravellats pel seu caràcter i proximitat, i la seua sola presència transmetia tanta 
calor humana i passió que feia, que van començar a dir-li afectuosament “La princesa de foc”.

I com amb la pedra, el seu foc va desfer la dura escorça del cor del jove, que tal com havia promès, 
va resultar ser tan tendre i just que va fer feliç a la princesa fins a la fi dels seus dies.
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Tercera setmana
Franja d’edat: de 18 a 21 anys

Activitat: “Construeix la teua mà“

Cada participant retalla una mà de cartolina (pot utilitzar la seua pròpia mà com a model) i ha d’omplir 
els cinc dits segons la figura adjunta però de forma personalitzada. És a dir, després d’una petita revi-
sió del seu entorn i les persones que té a la seu voltant o han passat per la seua vida, en el dit polze 
ha de posar quines persones properes a ell vol tenir presents en la seua oració; en el dit índex, quines 
persones han sigut para ell model i acompanyants; en el dit cor, quines persones amb autoritat sobre 
ells els han marcat positiva o negativament; en el dit anul·lar, aquelles persones més febles o necessita-
des que tenen al seu voltant i en el dit menovell ell mateix i alguna de les seues debilitats. Posteriorment 
demanarà al Senyor per ells.

ORACIÓ: “Oració dels cinc dits“

Vos demane Déu meu
Pels que estan molt units a mi perquè els estime molt

Suport i saviesa pels què m’ensenyen instrueixen i guareixen
direcció divina i sentit de justícia pels líders, 

governants i els qui tenen autoritat 
Ajuda i fortalesa pels febles, malalts o turmentats

Vos done gràcies i vos demane pel més xicotet de tots, per mi mateix.

CANçó: “Llença’t” (Lax’n busto) 
http://www.goear.com/listen/6b462f6/llencat-lax-n-busto

Caus a terra molt avall
creus que no te’n sortiràs,
però amb els mesos te n’adones
que tornes a començar.
I a força de molt de caure
i de tornar-te aixecar
veus que les coses no canvien
però ja no ets qui eres abans.
Doncs he estat ja cinc o sis
i sóc el que ara vull,
no vull pensar en el que arribara demà!

Llença’t, cada instant és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que em llenci,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa sense una mà.

44

http://www.youtube.com/watch?v=ittOf78ReVg 


I perque els meus pensaments
que sempre viuen el present
no conjuguen altres temps que
el ja faré, el que no vaig fer.
Doncs avui o potser demà
seré aquí o seré per allà,
seré un tros de l´univers
que no noti el pas del temps.
El que faig a cada instant és
la força que em fa gran,
no vull pensar en el que arribarà demà.

CoNTe: “La casa perfecta“ 

Hi havia una vegada un ninot de paper que no tenia cara. Estava perfectament retallat i pintat per tot 
el cos, excepte per la cara. Però tenia un llapis en la seua mà, així que podia triar quin tipus de cara 
anava a tindre. Quina sort! Per això passava el dia preguntant a qui es trobava:
- Com és una cara perfecta?
- Una que tinga un gran bec - van respondre els ocells.
- No. No, que no tinga bec -van dir els arbres-. La cara perfecta està plena de fulles.
- Oblida el bec i les fulles -van interrompre les flors- Si vols una cara perfecta, tu ompli-la de colors.

I així, amb tots els que es va trobar, anaren animals, rius o muntanyes, el van animar a omplir la seua 
cara amb les seues pròpies formes i colors. Però quan el ninot es va dibuixar bec, fulles, colors, pèl, 
arena i mil coses més, va resultar que a cap li va agradar aquella cara I ja no podia esborrar-la!
I pensant en l’oportunitat que havia perdut de tindre una cara perfecta, el ninot passava els dies plo-
rant.
- Jo solament volia una cara que li agradara a tothom- deia-. I mira quina desastre.
Un dia, un nuvolet va escoltar les seues queixes i es va acostar a parlar amb ell:
- Hola, ninot! Crec que puc ajudar-te. Com sóc un núvol i no tinc forma, puc posar la cara que vulgues 
Què et sembla si vaig canviant de cara fins a trobar-ne una que t’agrade? Segur que podem arreglar-
te una mica.

Al ninot li va encantar la idea, i el núvol va fer per a ell tot tipus de cares. Però cap era prou perfecta. 
- No importa- va dir el ninot en acomiadar-se- has sigut un amic estupend.
I li va donar una abraçada tan gran, que el núvol va somriure d’extrem a extrem, feliç per haver-lo 
ajudat. Llavors, en eix mateix moment, el ninot va dir:
- Eixa! Eixa és la cara que vull! És una cara perfecta!
- Quina dius? - va preguntar el núvol estranyat - Però si ara no he fet res...
- Que sí, que sí. És eixa que poses quan et done una abraçada... O et faig pessigolles! Mira!
El núvol es va adonar per fi, que es referia al seu gran somriure. I junts van prendre el llapis per a di-
buixar al ninot de paper un somriure enorme que passara deu vegades per sobre de becs, pèls, colors 
i fulles.

I, efectivament, aquella cara era l’única que li agradava a tothom, perquè tenia l’ingredient secret de 
les cares perfectes: un gran somriure que no s’esborrava mai.
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Llença’t, cada instant és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que em llenci,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa sense una mà.

Llença´t, cada instant és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que em llenci,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa sense una mà.



Activitat: “La creu del nostre món“

Es divideix al grup en dos o tres equips als quals se’ls lliuren folis i revistes d’actualitat. (ha d’haver-hi 
com a mínim 6 folis). Se’ls demana que analitzen la realitat de la seua ciutat i que l’expressen amb les 
retallades de les revistes pegant-los en els folis. Per grups han d’exposar-ho. I cadascuna de les fulles es 
col·loca en la paret formant una creu.

El dinamitzador del grup comenta que aqueixa és la creu del món amb els seus problemes, injustícies, 
dolor, etc. Però que està en les nostres mans canviar aqueixa realitat, per açò cadascun dels presents 
prendrà un compromís que apuntarà en el revés de cada foli amb el que el contingut de la creu canvia 
dels problemes de la ciutat als compromisos dels xavals.(Les fulles del revés segueixen formant una creu).

Posteriorment el dinamitzador els farà veure que ara la creu s’ha transformat en una esperança i que 
està en les seues mans que es complisca.

ORACIÓ: “Oració del compromís“

Volem, Senyor, ser els vostres testimonis, 
llum enmig del món, 

sal que assaone la terra.
Ser els vostres testimonis 

per a portar a les persones el vostres amor, 
la vostra esperança vertadera, 

el vostres goig de ser amor enmig de les persones.
Feu-nos testimoniatges d’un amor 

que mai passa de moda, 
d’una llum en un món a les fosques, 
d’una pau en una terra en guerra.

Sabem, Senyor,
i per açò demanem la vostra ajuda, 

que ser testimoni és tenir els vostres sentiments, 
és prendre’s de debò el vostre evangeli, 
és sembrar els camins del vostres amor.

Gràcies, Senyor, per tants testimonis com hem conegut 
i que ens fan continuar en la tasca, 

àdhuc enmig de les dificultats, 
sabent arreplegar la torxa i 

portant-la pels carrers del nostre món. 
Amén.
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Quarta setmana
Franja d’edat: de 18 a 21 anys



CANçó: “Cal que neixen flors a cada instant” (Lluís Llach) 
http://www.goear.com/listen/9cdebfe/cal-que-neixin-flors-a-cada-instant-lluis-llach

Fe no és esperar, 
fe no és somniar. 

Fe és penosa lluita per l’avui i pel demà. 
Fe és un cop de falç, 
fe és donar la mà. 

La fe no és viure d’un record passat. 

No esperem el blat 
sense haver sembrat, 

no esperem que l’arbre doni fruits sense podar-lo; 
l’hem de treballar, 

l’hem d’anar a regar, 
encara que l’ossada ens faci mal. 

No somnien passats 
que el vent s’ha emportat. 

Una flor d’avui es marceix just a l’endemà. 
Cal que neixin flors a cada instant. 

Fe no és esperar... 

Enterrem la nit, 
enterrem la por. 

Apartem els núvols que ens amaguen la claror. 
Hem de veure-hi clar, 

el camí és llarg 
i ja no tenim temps d’equivocar-nos. 

Cal anar endavant 
sense perdre el pas. 

Cal regar la terra amb la suor del dur treball. 
Cal que neixin flors a cada instant.
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http://www.dicelacancion.com/letra-contigo-hasta-el-final-el-sueno-de-morfeo


CoNTe: “Facilitònia, el paradís de les coses fàcils“ 

Explicava la llegenda que existia un país anomenat Facilitònia on tot era extremadament fàcil i senzill. 
Robert i Laura, una parella d’aventurers, va dedicar molt temps a investigar sobre aquell lloc, i quan 
van creure saber on estava van anar en la seua cerca. Van viure mil aventures i van passar centenars 
de perills; van contemplar llocs preciosos i van conèixer animals mai vistos. I finalment, van trobar 
Facilitònia.

Tot estava en calma, com si allí s’haguera parat el temps. Els va rebre qui semblava ser l’únic habitant 
d’aquell lloc, un ancià homenet d’ulls tristos.
- Sóc el desgraciat Puk, el condemnat guardià dels dorments - va dir amb un lament. I davant la mirada 
estranyada dels viatgers, va començar a explicar la seua història. 

L’ancià va explicar com els facilítones, en la seua cerca per trobar la més fàcil de les vides, una vida 
sense preocupacions ni dificultats, havien construït una gran càmera, en la qual tots dormien plàcida-
ment i tenien tot el que podien necessitar. Només l’atzar havia condemnat a Puk a una vida més dura 
i difícil, amb la missió de cuidar de l’agradable somni de la resta de facilítones, mantenir els aparells i 
retirar a aquells que anaren morint per l’edat. Tot allò va ocórrer molts anys arrere, i els pocs facilítones 
que quedaven, aquells que com Puk eren molt joves quan van iniciar el somni, eren ja molt ancians.
Els viatgers no podien creure el que veien.
- De debò sent enveja de la resta?
- Doncs clar!- va respondre Puk- Mira quina vida tan senzilla i còmoda porten. Jo, en canvi, he de 
cercar menjar, patir calor i fred, reparar les averies, preocupar-me pels dorments i mil coses més... açò 
no és vida!

Els aventurers van insistir molt a poder parlar amb algun d’ells, i amb l’excusa que els parlara de la 
seua meravellosa existència, van convèncer a Puk perquè despertara a un dels dorments. El vell va 
protestar però es va deixar convèncer, doncs en el fons ell també volia escoltar el feliços que eren els 
facilítones.

Així, van despertar a un ancià. Però quan van parlar amb ell, va resultar que només era un ancià en 
aparença, doncs parlava i pensava com un xiquet. No sabia pràcticament res, i només explicava el 
bonics que havien sigut els seus somnis. Puk es va sentir horroritzat, i va despertar a la resta de dor-
ments, només per a comprovar que a tots els havia ocorregut el mateix. Havien fet tan poques coses 
en la seua vida, havien superat tan poques dificultats, que amb prou faenes sabien fer res, i en veure’ls 
es dubtava que hagueren arribat a estar vius alguna vegada. Cap d’ells va voler tornar al seu plàcid 
somni, i el bo de Puk, amb gran paciència, va començar a ensenyar a aquell grup de vells totes les 
coses que s’havien perdut.

I es va alegrar enormement de la seua sort en el sorteig, de cada nit que va protestar per les seues 
tasques, de cada problema i dificultat que havia superat, i de cada vegada que no va entendre alguna 
cosa i va haver de provar cent vegades fins a aprendre-ho. En resum, d’haver sigut l’únic de tot el seu 
poble que havia arribat a viure de debò.
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Annex per a responsables
49

Activitat: “I tu qui eres?“

Comencarem l’activitat amb el vídeo  Lightheaded:
http://www.youtube.com/watch?v=oCpWbuKwlPc

Presentació: Estigues preparat, sempre apunt, mantén encesa la teua flama, perquè en qualsevol mo-
ment pot ser vulgues eixir a cercar, a trobar i necessitaràs la seua calor…

Reflexió: Tots formem un equip. Hi ha una flama al centre que ens uneix, que és un punt en comú, algu-
na cosa que ens dóna força, que ens fa ballar. Cadascú dels personatges balla d’una manera, cadascú 
d’ells és únic però giren al voltant de quelcom comú.
És important tenir molt clar que és el que ens uneix, què és eixa llum que ens dóna forces.

De sobte quelcom de fora crida la nostra atenció. Es tracta de la nostra actitud de servei, alguna cosa 
que ens fa eixir d’eixe lloc on estem calentets i còmodes i ens llança a realitzar reptes, a portar llum a 
altres llocs i persones, a educar infants.

Cadascú dels quatre personatges de cera ens ensenyen una forma d’actuar davant els reptes...

El primer d’ells ix a l’exterior sense emportar-se gens de llum, res que li de calor i prompte es congela i 
es perd sense més... quants responsables de sobte deixen de vindre a l’agrupament i desapareixen, es 
perden per l’exterior, entre la rutina i l’aclaparament de la vida?

El segon s’adona de l’error del primer. I troba que la llum, el foc és la clau. Però al cap d’un temps es 
consumeix. Es tracta de persones que s’emocionen amb els reptes, que són valents, que es llancen a 
per totes però que prompte perden ritme. La gent acaba tirant d’ells però arriben on arriben... i quan 
s’acaba eixa energia que els movia, s’acabat.

El tercer segurament sereu la majoria de vosaltres. I és que la principal característica d’aquesta figura 
de cera és la por. És algú que s’adona que el repte és bo, que cal servir als altres, cerebralment està 
convençut, però al seu cor li pot més la por. Prefereix seguir al segon, al que porta la llum i tractar 
d’empentar-lo quan aquell es va consumint. No obstant això té por d’agafar la flama... i si es consu-
meix igual? i si no és capaç de portar-la? i si s’implica massa?... i entre dubtes deixa que la flama es 
consumisca.

Per sort està el quart personatge, que és el que és capaç d’animar-nos, de portar una flama al lloc on 
la foscor ens envolta, en els moments durs i on som febles. Quan tot semblava perdut, arriben amb una 
paraula, amb un gest i ens donen llum.

En eixe moment el tercer personatge es juga el tot pel tot... i finalment supera les seues pors, es llança i 
pren la llum. Al principi intenta portar-la entre les mans, però es crema, no obstant açò descobreix que 
TOT ALLÒ mereix la pena, que mereix la pena arribar al final i acaba posant-se-la al cap, donant tot el 
que és per portar la llum a un altre lloc. Lliurar-se completament pels altres.

Quina és la teua llum? què vols portar?. Per a mi, la meua llum és Crist, una flama que lluny de consumir-
me sempre em dóna calor, perquè d’alguna forma Ell és el quart personatge, algú que em porta la llum 
cada vegada que s’acosta a la meua vida.

Lightheaded  http://www.youtube.com/watch?v=oCpWbuKwlPc
http://www.youtube.com/watch?v=oCpWbuKwlPc


Tria una bona flama i NO TINGUES POR.

La llum que tu portes, com tu la portes, no la portarà altre.
Si la por venç, acabaràs convertit en una estàtua de cera freda.

Si vences a la por, seràs font de vida.

ORACIÓ: “Que déu et porte“

“Que la terra es vaja fent camí davant els teus passos,
que el vent bufe sempre a les teua esquena,
que el sol brille càlid sobre la teua cara,
que la flama es mantinga encesa al teu cor,
que la pluja caiga suaument sobre els teus camps i,
fins a que tornem a trobar-nos,
que Déu vos porte sobre la palma de la seua mà.”

CANçó: “Companys, no és això” (Lluís Llach) 
http://www.goear.com/listen/1dc48ee/companys-no-es-aixo-lluis-llach

No era això, companys, no era això 
pel que varen morir tantes flors, 

pel que vàrem plorar tants anhels. 
Potser cal ser valents altre cop 

i dir no, amics meus, no és això. 

No és això, companys, no és això, 
ni paraules de pau amb garrots, 

ni el comerç que es fa amb els nostres drets, 
drets que són, que no fan ni desfan 

nous barrots sota forma de lleis. 

No és això, companys, no és això; 
ens diran que ara cal esperar. 

I esperem, ben segur que esperem. 
És l’espera dels que no ens aturarem 
fins que no calgui dir: no és això.
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http://www.youtube.com/watch?v=Wz2EgEiwWmk


Conte: “La fada del llac“ 

Fa molt, molt temps, abans que els homes i les seues ciutats ompliren la terra, abans fins i tot que moltes 
coses tingueren un nom, existia un lloc misteriós custodiat per la fada del llac. Justa i generosa, tots 
els seus vassalls sempre estaven disposats a servir-la. I quan uns malvats éssers van amenaçar el llac i 
els seus boscos, molts es van unir a la fada quan els va demanar que l’acompanyaren en un perillós 
viatge a través de rius, pantans i deserts a la recerca de la Pedra de Cristall, l’única salvació possible 
per a tots.

La fada va advertir dels perills i dificultats, del difícil que seria aguantar tot el viatge, però cap es va 
espantar. Tots van prometre acompanyar-la fins a on fera calgués, i aquell mateix dia, la fada i els seus 
50 més lleials vassalls van començar el viatge. El camí va ser encara més terrible i dur del que havia 
anunciat la fada. Es van enfrontar a bèsties terribles, van caminar dia i nit i van vagar perduts pel desert 
patint fam i set. Davant tantes adversitats molts es van desanimar i van acabar per abandonar el viatge 
a mig camí, fins que sols en va quedar un, anomenat Ombra. No era el més valent, ni el millor lluita-
dor, ni tan sols el més llest o divertit, però va continuar al costat de la fada fins al final. Quan aquesta 
li preguntava que per què no abandonava com els altres, Ombra responia sempre el mateix “Us vaig 
dir que us acompanyaria malgrat les dificultats, i això és el que faig. No vaig a donar mitja volta sols 
perquè haja sigut veritat que anava a ser dur”. 

Gràcies al seu lleial Ombra va poder la fada per fi trobar la Pedra de Cristall, però el monstruós Guar-
dià de la pedra no estava disposat a lliurar-li-la. Llavors Ombra, en un últim gest de lleialtat, es va oferir 
a canvi de la pedra quedant-se al servei del Guardià per la resta dels seus dies.

La poderosa màgia de la Pedra de Cristall va permetre a la fada tornar al llac i expulsar als éssers mal-
vats, però cada nit plorava l’absència del seu fidel Ombra, doncs d’aquell ferm i generós compromís 
va sorgir un amor més fort que cap altre. I en el seu record, volent mostrar a tots el valor de la lleialtat 
i el compromís, va regalar a cada ser de la terra la seua pròpia ombra durant el dia; però en arribar 
la nit, totes les ombres acudeixen el llac, on consolen i acompanyen a la seua trista fada.
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