

24 Déu digué: 
--Que la terra produeixi éssers vius de tota mena: bestioles i tota mena d'animals domèstics i 

feréstecs. 
I va ser així. 25 Déu va fer tota mena d'animals feréstecs i domèstics i tota mena de cucs i bes-

tioles. Déu veié que tot això era bo. 
26 Déu digué: 
--Fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres, i que sotmeti els peixos del mar, els 

ocells del cel, el bestiar, i tota la terra amb les bestioles que s'hi arrosseguen. 
27 Déu va crear l'home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l'home i la dona. 28 

Déu els beneí dient-los: 
--Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la; sotmeteu els peixos del mar, 

els ocells del cel i totes les bestioles que s'arrosseguen per terra. 
29 Déu digué encara: 
--Mireu, us dono totes les herbes que fan llavor arreu de la terra i tots els arbres que donen 

fruit amb la seva llavor, perquè siguin el vostre aliment. 30 A tots els animals de la terra, a 
tots els ocells del cel i a totes les bestioles que s'arrosseguen, a tots els éssers vius de la 
terra, els dono l'herba verda per aliment. 

I va ser així. 
31 Déu veié que tot el que havia fet era molt bo. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el sisè 

dia. 
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 El passat 18 de febrer de 2017, el SIJ organitzava una Jornada d’Animadors, aquest cop amb 

el desig d’aprofundir en una renovada mirada que ens proposa l’encíclica Lloat sigueu del papa 

Francesc; tot descobrint els camins a recórrer en la nostra pastoral juvenil. 

 En aquest document trobareu el recull dels materials i aportacions per tal que ho pugueu 

treballar en els grups d’adolescents i joves que acompanyeu. 

 Us proposem com a punt de partença una lectura d’alguns punts de l’encíclica, sobretot 

del capítol tercer. Les dinàmiques poden ser diverses, segons el grup que acompanyeu. Podeu 

situar diversos fragments  de l’encíclica sobre la taula, i que els nois i noies, els agafin, els lle-

geixin i ho expliquin a la resta del grup. O bé, que ho portin llegit de casa. O bé, el catequista fa 

una presentació més sistemàtica. 

 La sala on es reuneix el grup pot estar ambientada amb imatges de la natura. Tant   

imatges de com destruïm la natura, d’una natura maltractada, contaminada, com imatges 

espectaculars, boniques de la natura. 




1r. Què diu la Paraula? 

 Llegeix el text amb tranquil·litat, sense presses. Busca les paraules força, les accions i idees princi-

pals; millor si les escric. 

 T’has fixat? En qui parla Déu? Diu “fem”. El nostre Déu no és un solitari sinó un solidari, és 

un Déu família que busca el diàleg. 

 Has comptat quantes bestioles i animals surten al text? En coneixes algun? Era bo de debò… i ara? 

2n. Què em diu la Paraula? 

 Torno a llegir el text, el rumio, el repeteixo. Deixo que cali dins meu. El faig meu, per que entri en 

relació amb les meves idees, sentiments, preocupacions, ferides... 

 Has vist com ha fet l’home i la dona? Els ha fet dos perquè es necessiten un a l’altre, sols no es-

tem complerts. Som imatge i semblança de Déu cridats a comunió, a col·laborar un amb l’altre a 

enriquir-se mútuament. 

 Em diu que he de dominar la terra amb els seus animals i arbres, per això he de respectar-la, 

perquè és un regal i som molts per compartir. La casa comuna i tots els qui habiten som una família. 

3r. Què em fa dir la Paraula? 

 Parlo amb el Senyor. Deixo que aquesta Paraula de Déu transforma els meus sentiments, anhels, 

desitjos...que em canviï la vida.  Fes una estoneta de silenci. 

4t. Quin canvi provoca la Paraula? 

 Miro la meva vida i les circumstàncies que m’envolten. Quin camí nou em convida a prendre? La 

lectura de la Paraula ha de sortir de la vida i tornar a la vida per implicar- nos amb el compromís. Transfor-

mar la meva vida i així transformar el món. Qualsevol canvi provocat per la gràcia de Déu, construeix Reg-

ne… endavant! 
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També podeu visualitzar algun fragment d’aquesta entrevista a l’Albert Bosch [https://www.youtube.com/

watch?v=2BVYZs7Ipeg]. Ell ens va acompanyar a la Jornada i ens va parlar de com s’integra la persona i la 

natura. 

A continuació us facilitem tot un seguit d’eines pastorals; algunes les podreu desenvolupar a la mateixa 

sessió (com les pel·lícules) i altres caldrà adaptar-les o bé necessiten més temps. Potser es poden reservar 

pels períodes de vacances, per tal d’oferir-los als adolescents i joves que acompanyem; a nivell de par-

ròquia o a nivell d’arxiprestat. 

 
PEL·LÍCULES PER UNA ECOLOGIA INTEGRAL  

Hora 11 (1h 29min)  

Hora 11 descriu l’últim moment en que encara es possible canviar. La pel·lícula   
explora com la humanitat ha pogut arribar a aquest moment: com vivim, 
l’impacte que produïm als ecosistemes i què podem fer per canviar aquesta 
trajectòria. 

Experts de tot el mon dialoguen amb més de cinquanta científics, pensadors i   
personalitats referents del moment, que presenten els fets i parlen sobre els       
aspectes més urgents als que s’enfronta el nostre planeta i  la humanitat sencera. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2BVYZs7Ipeg
http://www.youtube.com/watch?v=2BVYZs7Ipeg
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 La narració i la conducció del documental els porta l’actor Leonardo DiCaprio que es va implicar per-
sonalment en la producció. Hora 11 vol ser una mirada sobre la crisi ecològica actual concretada en fenò-
mens com la sequera, la fam, les inundacions o la pluja àcida entre altres ferides que el planeta sofreix 
a causa de l’abús de la humanitat. El documental inclou solucions pràctiques per ajudar a restaurar els eco-
sistemes de la terra. 
 
 

WALL-E   (1h 28min)  

 L’any 2800, en un planeta terra devastat i sense vida, després de centenars 
d’anys fent allò pel que va ser construït: netejar tot el planeta de brossa; el 
petit robot WALL·E (Acrònim de Waste Allocation Load Lifter Earth-Class) descobreix 
una nova missió en la seva vida, a més de recollir coses inservibles, quan es troba 
amb una moderna i trempada robot exploradora anomenada EVE. Els dos viatja-
ran per tota la galàxia i viuran una emocionant i inoblidable aventura. 
 
 

NOÉ  (2h 18min)  

 Una història impressionant de patrimoni universal. Podem veure com, no només ha de 
fer front la missió de construir l’arca per a salvar a les espècies animals i la família del 
diluvi que arrasarà en tot, sinó que també haurà de defensar-se de la resta d’humans 
que intenten prendre-li l’embarcació...únic mitjà de salvació. 
 
 

LIBRO DE ELI  (1h 58min) 

 En un futur no massa llunyà, un home solitari camina per la desolada terra que algun 
cop fou EEUU. Tot al seu voltant fa notar la catàstrofe de la destrucció total. No exis-
teix civilització ni llei. El que defensa  amb tanta entrega  és l’esperança d’un futur; 
una esperança que ha carregat i protegit durant 30 anys. Eli ha de seguir avan-
çant per complir amb la seva missió i donar-li l’oportunitat de salvar-se a la humani-
tat. 
 
 

MAMUT  (2h 5min)  

 Ens diu el mateix director, Lukas Moodysson, per explicar Mamut que “la pel·lícula parla de les 
famílies, dels pares i dels fills, de com ens comportem amb els nostres fills i amb els fills dels altres, de 
com tots els qui habitem aquest planeta estem connectats ens agradi o no i de com ens necessitem”. 

MÉS RECURSOS 

STEVE CUTTS         www.stevecutts.com 

Il·lustrador britànic, un “agitador gràfic de consciències”. Centra el seu treball 
sobretot en      denunciar el consumisme, la sobreexplotació, la dependència 
als smartphones, la desigualtat o el maltractament animal. Alguns curts: 

 MAN: Crítica a l’abús dels humans amb la creació. 

 IN THE FALL :  Sobre el sentit de la vida. 

 WAKE  UP  CALL:  Relació  del  consumisme  i  l’obsolescència pro-
gramada. 

 

 ARE YOU LOST IN THE WORLD LIKE ME:  Alerta sobre el món i la 
societat que estem  construint. 

 

http://www.stevecutts.com/
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RAID GOUM   www.goum.es  

       Email: staffgoumcolomba@gmail.com 

NATURA  I  ESPIRITUALITAT www.santuarielmiracle.com  

Email: casespi.miracle@gmail.com 

 
CAMÍ   IGNASIÀ www.caminoignaciano.org/ca  

Email: info@caminoignaciano.org 

 


I tu… Què pots fer a la teva vida? Pots pendre algun compromís? 


  Busca un lloc tranquil. Si la fas a CASA posa’t a l’ordinador amb els cascos i HD; si vols fer
-la a la NATURA no oblidis descarregar-te els cants a www.worship.cat 

 

  Comença amb el senyal de la creu i demana l’Esperit Sant amb CEL OBERT 

  Uneix-te al Càntic de Daniel amb totes les criatures (Dn 3,57-88.56), també pots        
cantar-la 

  Assaboreix l’amor que Déu té a la seva creació amb el Salm 8, aprofita per mirar les teves 
mans i pensa com en elles construeixes o destrueixes el seu regal per a tots els humans. 

 

  Agraeix la gràcia transformadora i vital de Déu... Senyor pots moure les muntanyes Acaba 
aquest ratet de pregària amb un Parenostre i el senyal de la creu 

http://www.goum.es/
mailto:staffgoumcolomba@gmail.com
http://www.santuarielmiracle.com/
mailto:casespi.miracle@gmail.com
http://www.caminoignaciano.org/ca
mailto:info@caminoignaciano.org
http://www.worship.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=bVlYc6zpOsc
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Dngr%2B3%2C%2B57-88.56&amp;id24=1&amp;pos=1&amp;set=15&amp;l=ca
http://www.taize.fr/spip.php?page=chant&amp;song=249&amp;lang=es
http://www.taize.fr/spip.php?page=chant&amp;song=249&amp;lang=es
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Sl%2B8%2C2-10&amp;id24=1&amp;pos=1&amp;set=15&amp;l=ca
https://www.youtube.com/watch?v=11doN8a1Gc8

