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DONAR I REBRE AMOR,  
UN MOTIU PER CELEBRAR
A Càritas fa setanta-cinc anys que defensem l’alegria i celebrem la vida. El nostre compromís principal, 
la nostra raó de ser, és la celebració de l’amor que rebem i que compartim. Un amor que neix de la 
gratuïtat, que té la font en la generositat divina, en l’Amor del Pare cap al seu poble, la seva família, i 
que té la màxima expressió, d’una banda, en l’entrega de Jesús en l’eucaristia, i, de l’altra, en l’entrega i 
la feina de les nostres comunitats per un món on no hi hagi desigualtats, on a tots se’ns reconeguin els 
nostres drets i se’ns permeti satisfer les necessitats.

Els cristians som fills de l’Amor de Déu, un amor que és gratuït i generós. El rebem pel simple fet de 
ser persones. I amb ell ve un compromís: ser-ne els agents transmissors, compartir-lo en el nostre dia 
a dia, repartint amor en les nostres relacions, a la feina, a la vida. Donar amor ens fa donar el que som 
pel simple fet d’haver nascut.

NO ÉS  
UN MOTIU DE  
CELEBRACIÓ, AIXÒ?
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L’AMOR,  
LLUM DEL MÓN
Enguany celebrem setanta-cinc anys d’amor pels altres, i la campanya institucional de Càritas es fa seu 
el compromís de fer de l’amor un far que il·lumini el món, tots els homes i dones, que desfaci la por i 
la foscor i faci emergir la solidaritat i l’esperança. Aquest far posa el focus en l’esforç i l’entrega humana 
per fer un món casa de tothom.

Es tracta d’un missatge gens idealista ni utòpic, sinó profundament compromès amb la realitat. Amb els 
peus a terra, som conscients dels temps que ens han tocat viure, amb les crisis, incerteses i vulnerabili-
tats, la violència i l’aïllament que han provocat els esdeveniments dels últims anys. Aquest far il·lumina, 
sí, tots aquests racons foscos, perquè els tinguem presents i els abordem sense manies. Però no només 
això. Perquè també es tracta d’il·luminar el millor del món. A més, la llum de l’amor no només il·lumina 
i mostra. També és una llum que transmet calidesa, que aporta afecte, tendresa, cura. Una llum que 
posa de manifest la nostra fragilitat i vulnerabilitat i, a la vegada, ens protegeix i ens dona seguretat 
amb la seva escalfor; que té la força principal en el fet que posa el valor de l’amor pels altres com a 
proposta de vida per al món en general i la comunitat cristiana en particular, i per això ens exigeix un 
compromís de tres pilars:

Personal: cara a cara amb els més vulnerables, amb noms i cognoms. Directe, que taca, d’acció, que 
es complementa amb la promoció d’una vida senzilla i sense aferrar-se a les possessions.

Social: amb els valors que garanteixen la justícia i els drets humans per a tothom, i ens insta a aconse-
guir-ho unint-los a l’acció per als altres i amb els altres.

Universal: que crea vincle, una fraternitat amb la casa comuna, la Creació, la Terra i tot el que l’habita.

L’AMOR,  

LLUM DEL  
MÓN
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UNA VIDA COMPROMESA  
AMB L’AMOR
Estem parlant de viure de manera compromesa, de no mirar cap a una altra banda. Es tracta d’un com-
promís des de l’amor i per amor, que ens porta a superar la por al fracàs, al conflicte, a la monotonia 
o a la inèrcia, i que ens convida a situar-nos en la permanència, en la fidelitat, en el “soc al teu costat, 
encara que no em vegis o no em vulguis veure”.

Com a comunitat cristiana, com a Càritas, no podem ser tebis ni conformistes. El nostre compromís 
és amb la veritat de Jesús, perquè s’obri espai als llocs comuns de la vida quotidiana i els corrents de 
solidaritat flueixin i es puguin canalitzar a favor dels qui més ho necessiten.

Es tracta de ser millors per donar millor, i això implica:

• Mirar l’altre i el món amb tendresa i creativitat. Mirar per dialogar, per aprendre, per servir. No tan-
car ni desviar els ulls davant de cap realitat, per més dolorosa, incòmoda o desagradable que sigui.

• Escoltar amb paciència. A Déu, a nosaltres mateixos, a l’altre, a Déu en els altres i en nosaltres. Po-
sar els cinc sentits en les nostres relacions amb el món i amb els altres i no perdre mai l’esperança.

• Cuidar la fragilitat de tots. Prendre consciència i acceptar que, com a humans, som éssers fràgils, 
ens tomba el vent, ens trenca el pes. I fer-ho amb la certesa que, com a fills de Déu i del seu Amor, 
com a comunitat que treballa, pateix, descansa i celebra junta, també tenim fonaments ferms que 
ens permeten mirar la vida cara a cara, sense por.

• Compartir amb generositat. Fer efectiu avui el miracle dels plats sempre plens, dels pans i els 
peixos de tots i per a tots. Es tracta de compartir i compartir-nos, regalar no només coses materials, 
sinó també el nostre temps, l’escolta, les abraçades. En definitiva, fer i ser junts, estendre el senti-
ment de comunitat a totes les persones més enllà de credos o ideologies. Donar, ni més ni menys, 
l’amor que som.

• Denunciar la incoherència. De paraula i obra. Defensar el compromís de vida amb el benestar 
que només pot ser ple quan és compartit per tothom, quan no hi ha diferències per raó política, 
econòmica, religiosa, cultural, geogràfica… Anunciar la vida de ple dret per a tothom. Denunciar les 
injustícies i la desigualtat sense por, com a església i com a ciutadans del món que exigeixen una 
responsabilitat envers ell i els altres. 
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Aquestes pàgines pretenen potenciar la reflexió i el compromís, personal i comunitari, dels grups d’in-
fants amb els objectius i les línies d’acció de la campanya institucional de Càritas. Per fer-ho, presentem 
una sèrie de dinàmiques, propostes d’acció i materials per a moments de pregària i introspecció, tant 
individual com en grup.

Les activitats es componen d’una sèrie de materials independents. Els podreu fer servir tots o només 
alguns en treballar-los amb els grups, segons els interessos, la disposició, el temps disponible, el con-
text… Cadascuna inclou una breu descripció i explicació dels objectius, els materials necessaris per 
portar-la a terme, una proposta d’acció i presa de compromís per a després de l’activitat i un moment 
de reflexió i pregària.

QUÈ  
TROBARÀS  

EN AQUESTA 
GUIA?
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OBJECTIUS
•  Reconèixer-nos com a font d’amor, capaços d’oferir el que som, el que tenim, per millorar la vida de 

tothom.

•  Descobrir que donant des de l’amor es guanya individualment i com a comunitat.

•  Fomentar la solidaritat convidant els qui tenim més a prop a comprometre’s i donar el que estigui a 
les seves mans per fer una mica més feliços els altres.

MATERIALS

ACTIVITAT 1 

CADENA DE 
FAVORS

Curtmetratge 

CADENA DE FAVORS INFINITA
https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU

Material de papereria

SOBRES, PAPER, PINTURES, 
LLAPIS, TISORES, PEGA…

Vídeo cançó 

TOT EL QUE EM DONES TU
https://www.youtube.com/watch?v=mufL2pqDTws
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Tot el que em dones tu

Tot el que em dones tu
és molt més del que et demano.

Tot el que em dones tu
és just el que necessito.

Tot el que em dones tu
no crec que ho tingui merescut.

Per tot el que em dones tu
sempre seràs molt benvingut.

Gràcies per ser al meu costat,
per l’amistat, la companyia…

Ets el millor que m’ha donat la vida.
Per tot el que jo he rebut,
ser aquí val més la pena.

Gràcies a tu vaig seguir
remant i remant contra la marea.

Per tot el que jo he rebut,
ara ja sé que no estic sol.

Ara que et tinc a tu,
el meu amic, el meu tresor.

Gràcies per ser al meu costat,
per l’amistat, la companyia…

Ets el millor que m’ha donat la vida

Tot el que et vull donar
per la qualitat, per l’alegria.

M’ajudes a remuntar,
a superar-me dia a dia.

Tot t’ho penso donar,
vas ser la millor medicina.

Tot t’ho donaré,
el que em demanis a la vida.

Tot el que em dones tu és molt més.
És molt més del que mai demanaria.
Tot el que em dones tu és molt més.

És molt més del que mai he merescut.
Del que mai mereixeria.

Tot el que em dones tu…
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QUÈ FAREM?
Amb aquesta dinàmica descobrirem que ajudar pot ser més fàcil del que sembla i, a més, és molt gra-
tificant. Tenim la possibilitat de fer que el món, tots i totes estiguem una mica millor.

Elaborarem una llista amb tot el que podem donar, el que podem aportar individualment i com a grup, 
perquè el nostre entorn sigui una mica més feliç. Decidirem què podem donar per començar i fins on 
arribarà la nostra cadena de favors, quantes persones volem convidar perquè s’hi comprometin. I aca-
barem celebrant i donant gràcies pel que donem i rebem. 

FIL A

L’AGULLA
Començarem la dinàmica mirant plegats el vídeo Cadena de favors infinita i comentant breument què 
ens sembla, quins personatges ens han agradat més… Aquest material no és imprescindible per des-
envolupar la dinàmica. Si per qualsevol cosa no és possible veure el vídeo, començarem directament el 
debat a partir de les preguntes següents: podem recordar algun cop en què vam fer un favor a algú?, 
quin favor va ser?, com ens vam sentir?, com es va sentir qui ho va rebre?

En aquest moment podem escoltar tots junts la cançó Tot el que em dones tu i pensar en les coses que 
hem donat i ens han donat alguna vegada, i per les quals volem donar gràcies.
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A partir del record d’aquesta experiència, proposarem als infants que facin, entre ells, una cadena de 
favors. Començarem establint-ne l’ordre: A farà un favor a B; B farà un favor a C; C a D… i Z farà un favor 
a A, de manera que tots els membres del grup faran i rebran un favor. Podem partir de les accions que 
es veuen en el vídeo o d’una llista breu que se’ns acudeixi com a exemple perquè facin la seva pròpia 
acció. Deixarem clar que poden ser coses materials (deixar o regalar un llibre o un videojoc, per exemple) 
o serveis (acompanyar-te a…, jugar al que vulguis, per exemple). Serà un petit compromís, una cosa que 
no necessàriament hauran de fer en aquest moment: A compartirà el berenar amb B; B recordarà a C 
que revisi el seu calaix al final de cada dia durant una setmana; C deixarà a D el manga que està llegint; 
D farà un dibuix a E…

Després d’això, instarem els infants a pensar què tenen ells per donar als altres, què poden oferir a 
altres persones —amics, família, més o menys propers o desconeguts…— per cuidar-les i que se sentin 
millor. Farem una breu posada en comú i convidarem el grup a triar alguna d’aquestes coses, a repre-
sentar-la en un dibuix i en una frase i ficar-la en un sobre. En poden fer tants com vulguin i per a tantes 
persones com vulguin. Els sobres seran regals que donaran a aquestes persones, una mena de val per 
ajudar-les o cuidar-les en alguna cosa concreta: val per fer l’esmorzar, per una partida al videojoc que tu 
triïs, per un massatge de peus, per una tarda jugant al que vulguis…

La sessió no exigeix que es portin a terme totes les accions proposades. Segons les inquietuds, la com-
posició, edat, etc. del grup i les circumstàncies de la sessió, podrem triar entre una activitat o altra de 
les proposades, o bé fer-les totes dues.
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PER REFLEXIONAR I DONAR GRÀCIES
Compartir, celebrar i donar gràcies pot ser una gran festa. Us proposem que acabeu així la sessió, amb 
un acte festiu. Serà un moment per compartir la feina feta entre els participants, o, si heu dividit la ses-
sió en diversos dies, acabar l’última jornada amb un berenar senzill. El podeu amenitzar amb la cançó 
que us proposem, aprendre-la i cantar-la plegats, preparar una senzilla coreografia i oferir-la a altres 
grups de la parròquia, de l’escola… Per acabar aquest moment de celebració i agraïment, us suggerim 
uns minuts de reflexió a partir d’aquesta pregària: 

Avui vull 
Javier Fonseca

Avui vull fer alguna cosa per tu,
ensenyar-te alguna cosa bonica

que t’ajudi a ser feliç,
dir-te que soc el teu amic.

I no ho faré sol,
Jesús ho farà amb mi.

Avui vull que estiguis content,
Inventar una cançó que et faci fort,

compartir amb tu el que sento,
escoltar de tu el que sents.

I no ho faré sol,
Jesús hi serà present.

Avui vull omplir-me les mans
amb algunes de les coses que et pesen,

caminar al teu ritme i al teu costat
compartint passos, històries i sorpreses.

I al final del nostre camí
Jesús ens convidarà a la seva taula.

Avui farem una festa
i ningú en quedarà a fora.
Deixarem la porta oberta.

Vindrà tothom qui ho vulgui.
Jesús farà d’amfitrió

perquè ningú es perdi.
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OBJECTIUS
• Prendre consciència de la importància de la llum per veure i identificar les coses bones i negatives 

de la realitat.

• Prendre consciència i celebrar que, seguint Jesús, tots podem ser llum que il·lumina i escalfa.

• Seleccionar el que volem il·luminar, escalfar o eliminar amb la nostra llum perquè brilli, perquè es 
conegui o perquè desaparegui.

MATERIALS

ACTIVITAT 2 

IL·LUMINEM 
EL  
MÓN

DIVERSOS 
RECIPIENTS 
on els participants  
puguin ficar les mans i  
manipular-ne el contingut.

FARINA, 
NATILLES O 
FANG, AIGUA I 
DRAPS O PAPER 
per netejar-se.

UNA CLAU REVISTES I 
DIARIS

Material de papereria

PINTURES, 
LLAPIS, 
CARTOLINES, 
TISORES,  
PAPERS,  
CINTA ADHESIVA, 
PEGA…
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QUÈ FAREM?
Per a què serveix la llum? Què passaria si no tinguéssim llum, si visquéssim a les fosques? A vegades 
donem per fetes algunes coses a les quals estem acostumats i no ens adonem de la importància que 
tenen. Amb aquesta activitat ens proposem prendre consciència de com n’és, d’important, la llum per 
veure i identificar les coses que ens agraden i les que no. Veurem com la llum no només il·lumina, sinó 
que també pot escalfar, quan és foc, i cremar i fer desaparèixer el que no volem.

A través de les dinàmiques experimentarem el que se sent vivint a les fosques, reflexionarem sobre les 
tres forces de la llum (il·luminar, escalfar, cremar) i veurem com les podem utilitzar nosaltres i ser llum 
per als altres.

FIL A 

L’AGULLA

Començarem l’activitat preguntant per a què serveix la llum i si algun cop ens hem quedat a les fosques 
i què ha passat aleshores. Recopilarem les respostes i comentaris dels assistents. A continuació, pro-
posarem un joc. Per fer-lo, seleccionarem un nen i una nena i els taparem els ulls. Quan no puguin veure 
res, demanarem a alguns participants que ens ajudin a preparar tres recipients. Al primer hi posarem 
farina, que haurem barrejat amb petits trossos de fusta (bastonets trencats, branques…); al segon, 
natilles, fang força líquid o algun altre producte de textura viscosa; al tercer, aigua. Mentre preparem els 
recipients, anirem explicant la història següent:

Un grup d’amics juga a pilota al carrer. En Víctor xuta tan fort que envia la pilota al pati que hi ha darrere 
d’una casa vella. La casa té les parets plenes de taques d’humitat, esquerdes i zones on la pintura ha 
desaparegut; algunes finestres estan tapiades amb maons i d’altres amb llistons de fusta, i la porta de 
fusta vella està negra, com si l’haguessin cremada, i verda per la floridura i la molsa. En Víctor no vol 
anar a buscar-la tot sol, i la Clara s’ofereix a acompanyar-lo. Truquen al timbre, que sona com un gat a 
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qui li han trepitjat la cua. No respon ningú, però la porta s’obre. En Víctor i la Clara hi entren, i tot seguit 
la porta es tanca darrere seu i es queden a les fosques.

En aquest moment, acostem els nens amb els ulls tapats al primer recipient.

Només es veu una finíssima línia de llum que surt dels peus d’una porta, a uns 25 metres de distància: 
la porta del pati. De sobte, una veu agradable i tranquil·la li diu que, si volen recuperar la pilota, hauran 
d’arribar a aquesta porta i obrir-la amb la clau que trobaran en alguna de les parets de la casa. En Víctor 
i la Clara van fins allà a les palpentes.

Fem que els nens fiquin les mans al recipient amb la farina.

A meitat de camí troben una paret que, en tocar-la, es desfà. No saben si el que toquen és terra, pols 
o cendra, o una barreja de tot plegat, on també hi ha petits trossos del que semblen ossos. Busquen, 
però no troben la clau.

Segueixen caminant fins a la porta.

Fem que el nen i la nena fiquin les mans al recipient amb natilles o fang.

Es recolzen a les parets fins que noten que una es torna tova, enganxosa, com si fos de bava, sang o qui 
sap si alguna cosa pitjor que hagi escopit un animal. Busquen, però no troben la clau.

Ja són molt a prop de la porta del pati.

Fem que els nens fiquin les mans al recipient amb aigua.

Just abans d’arribar, hi ha un forat a la paret que està ple d’un líquid tebi. Hi fiquen les mans, busquen 
i hi troben la clau. Quan obren la porta del pati veuen la pilota i la llum il·lumina l’interior de la casa. 
En Víctor i la Clara tornen travessant la sala i descobreixen què és tot això que han hagut de tocar per 
trobar la clau.

Traiem les benes dels ulls d’en “Víctor” i la “Clara” i els preguntem com ho han passat, què han sentit en 
anar tocant els diferents recipients (fàstic, por, plaer…), si han endevinat què era cada cosa. A partir de 
les seves respostes encetem un debat preguntant a tothom si l’activitat hauria canviat si no haguessin 
portat els ulls tapats, si hi hagués hagut llum a la casa. Els preguntem quines coses coneixen que donin 
llum. Necessitem que alguna tingui a veure amb el foc, de manera que si no en mencionen cap, els sug-
gerim una espelma, un encenedor… Les apuntem a una pissarra o a un paper. Reflexionarem junts sobre 
la importància de la llum per veure les coses i per descobrir tant les que ens agraden o són agradables 
o bones com les que no ens agraden, ens espanten o són desagradables. Convidem els participants a 
pensar quines coses del seu voltant, de la seva vida, els agradaria il·luminar perquè tots les veiessin, 
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tant bones com dolentes, perquè tothom en pogués gaudir o bé per identificar-les i arreglar-les o avisar 
que es vagi amb compte perquè estan allà amagades. En posem alguns exemples per orientar-los. Per 
fer-ho podem utilitzar diaris o revistes d’on puguem destacar notícies positives i negatives, fotos que 
representin coses agradables o desagradables… i els demanem que les retallin i les enganxin, que ho 
escriguin o facin un dibuix que ho representi en papers petits: 

Jo il·luminaria el meu germà perquè tots puguin veure que bé que dibuixa; jo il·luminaria la COVID perquè 
tothom la vegi i vagi amb compte de no contagiar-se; jo il·luminaria el pati de l’escola perquè es vegi que 
necessitem unes cistelles noves; jo il·luminaria Ucraïna perquè no ens oblidem que estan en guerra; jo 
il·luminaria la meva àvia perquè tothom sàpiga que fa unes croquetes boníssimes; jo il·luminaria…

La dinàmica pot acabar aquí per passar a la pregària final si no tenim temps de continuar.

Quan hagin acabat, traiem una cartolina, o més d’una, en funció de les dimensions del grup. Tornem 
a la llista que hem fet de les coses que fan llum i en rescatem les que tinguin a veure amb el foc (una 
espelma, una torxa, un encenedor, una foguera…) per explicar-los que altres de les funcions que pot 
tenir la llum és escalfar i cremar; que la calor ajuda a sentir-se bé, és com una abraçada, com una cosa 
que dona plaer i s’agraeix, mentre que cremem les coses que no ens agraden, que no volem. Ara els 
demanarem que, per grups, o bé tots junts, en funció del temps que tinguem i les dimensions del grup, 
dibuixin a la cartolina una foguera i, quan hagin acabat, hi posin a dins totes les coses que han apuntat 
que voldrien cremar, i al voltant, aquelles que els agradaria escalfar.

Acabarem l’activitat ensenyant les composicions i comentant-les entre tots. 
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PER REFLEXIONAR I DONAR GRÀCIES
Jesús ens ensenya a ajudar els altres. Amb la seva ajuda podem ser llum per als amics, per a la família, 
per a la gent. Som llum del món quan ens enfadem; quan estem tranquils, alegres i cuidem els altres; 
quan demanem perdó i perdonem; quan ens alegrem del que han aconseguit els amics; quan compartim 
el que tenim i estem junts. Busca en els teus records algun cop que hagis fet alguna d’aquestes coses 
i comparteix-ho amb el grup. Després, plegats podeu cantar/resar aquesta pregària. 

Primer amor
Worship.cat

https://www.youtube.com/watch?v=BsCdYODNoR0

Encara t’estimo,
tot el que soc és teu.

Encara ets la meva àncora,
amb tu mai no tinc por.

Encara t’estimo.
Ets la meva llum.

Ets amb mi a la tempesta.
Em guies en la foscor.

Tens el meu cor,
te l’entrego tot.

Oh Jesús! T’estimo!
Amb joia et duc al cor.

Oh Jesús! T’adoro!
Canto el teu amor.

Encara t’estimo.
M’abrusa el teu foc,
la meva fortalesa,
refugi i escalfor.
Tens el meu cor,
te l’entrego tot.

Oh Jesús! T’estimo!
Amb joia et duc al cor.

Oh Jesús! T’adoro!
Canto el teu amor.
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