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L'ESFORÇ I EL TREBALL EN EQUIP DONEN FRUIT 
Un any més tornem a estrenar lema de Campanya! I amb aquestes línies ens tornem a preguntar 
com sempre: Què vol transmetre aquest lema? Intentarem donar quatre pinzellades sobre el 
sentit del lema i passar algunes pautes per poder-la treballar. 

 

EL SENTIT DEL LEMA 

 

Unes breus reflexions prèvies: 
1. Fixem-nos que el sentit de tota Campanya és que arribi als altres (= que sigui transformadora 

dins el nostre ambient) i, per tant, la Campanya no acaba fins que l’acció no repercuteix 
d’alguna manera en els altres. Dit d'una altra manera, són els altres els qui reben el fruit de la 
nostra acció. Segons els afecti o no el que hem fet, segons hagi estat o no realment 
transformadora, la nostra acció haurà estat encertada o no. 

2. La característica principal de l’acció és la de “moure” als qui la porten a terme i als qui 
poden ser “afectats” per aquesta acció. Moltes vegades plantegem accions massa 
“moralistes”, massa enfocades a aspectes personals o interiors (millorar certes actituds 
personals o als grups) i ens oblidem que l’acció ha d’acomplir una funció comunitària, ha de 
portar a terme uns plantejaments determinats, és a dir, ha de suposar un moviment en el sentit 
més literal de la paraula i també en el sentit més mijaquer del terme (ens ha d’unir o 
identificar a tots els grups en l’acció).  

3. Al MIJAC (com als altres moviments apostòlics) l'acció ha de ser transformadora. Sí, 
transformadora. No fem una acció simplement per posar-nos en moviment, sinó que volem 
canviar allò que no funciona des del nostre punt de vista creient. Volem transformar 
positivament (cristianament) la realitat. Aquest és l'objectiu de tota Campanya al MIJAC. 

4. Els passos per programar l’acció són: veure-jutjar-actuar-celebrar. No podem anar 
directament a l’actuar si abans no hem fet un veure acurat i un jutjar esperançador que ens 
porti a uns objectius molt concrets (que tothom pugui entendre, avaluar i celebrar). Encara 
que la Campanya té una part institucional (diocesana i catalana), tots els grups l’han de 
treballar des de l’inici (el veure és tan important com l’actuar) per tal que sigui la seva 
campanya i no una dinàmica imposada des del Moviment. La nostra acció només tindrà èxit 
si està ben planificada, si hem sabut fer un bon veure i si ens hem aturat a reflexionar des de 
l'Evangeli allò que hem descobert. 

 

 

Què vol dir aquest lema? 
Aquest lema va sorgir després que els infants revisessin el lema anterior i traguessin tot el que de 
positiu hi havien descobert els dos anys anteriors als grups, als centres i a les diòcesis.  

Si us en recordeu veníem d'un lema que deia: "No et rendeixis, coneix i actua". I a les reflexions 
que es van fer, van veure que era important no llançar la tovallola mai, sobretot quan no ens 
surten bé les coses o quan creiem que les persones ens fallen o quan fracassen els projectes que 
intentem tirar endavant... Llavors es van plantejar quina resposta podien donar a tots aquests 
reptes i animats per la Paraula de Jesús que ens convida a no enterrar els talents rebuts, sinó a 
fer-los créixer (Mt 25,14-29), van escollir el lema que ara us presentem: "L'esforç i el treball en 
equip donen fruit". 
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Aquest lema ens convida a donar el millor de nosaltres mateixos i a no fer-ho sols, sinó en equip, 
comptant els uns amb els altres, perquè des de la confiança que ens dóna Jesús, podem estar 
segurs que sempre, sempre, n'obtindrem resultats. Siguin els que siguin. Potser no els que 
nosaltres prevèiem, però no per això ho hem de considerar un fracàs. 
Les tres paraules "força" que conté el lema són: 

- L'esforç. Començar el lema amb aquesta paraula, amb aquest valor tan necessari en el nostre 
món actual, és un encert que hem d'agrair de tot cor als infants. Davant de les dificultats amb 
les que ens trobem en el nostre dia a dia; davant de la desesperança que neix d'un món en 
crisi; davant de la crida que alguns ens fan a "passar de tot"; davant de l'engany dels falsos 
profetes que ens conviden a rendir-nos... els infants ens proposen que ens esforcem, que hi 
treballem, que ens hi esmercem en fer bé allò que volem tirar endavant. 
L'esforç és la crida esperançada d'aquells que lluiten per un món nou, dels qui estan 
convençuts que el Regnat de Déu ja és entre nosaltres i que som nosaltres els responsables de 
fer-lo palès entre els homes i les dones del nostre món, perquè nosaltres som les mans de Déu. 

- L'equip. Però el nostre no ha de ser un esforç individual. No és aquest el mètode que els 
infants han après al MIJAC. Ells fan vida als grups. Ells han fet experiència de Moviment. 
Són Església. I saben que la promesa dels fruits se'ns fa, no a nosaltres com a éssers 
individuals, sinó com a tots com a membres d'una sola família: la família dels fills de Déu. 

Aquí també podem afegir-hi la imatge dels esports en equip. Un bon equip no és la suma de 
les individualitats que el componen, sinó el resultat d'anar tots a una. Com a l'escala musical. 
Una sola nota no pot fer una simfonia, per molt ben tocada que estigui. Cal la integració 
harmònica en la partitura de moltes notes perquè en surti una melodia. 

Al MIJAC treballem en equip i els infants ho saben i ho valoren: ens conviden a esforçar-nos-
hi i a treballar junts, en equip, per obtenir fruits. 

- Els fruits. Els fruits sempre són el resultat d'una acció prèvia. I en són conseqüents amb els 
mecanismes que els han precedit: "Pels seus fruits els coneixereu" (Mt 7,16)... Els fruits, però, 
no sempre hi surten en el moment i de la manera que un espera: "té raó la dita: “Un és el qui 
sembra i un altre el qui sega." (Jn 4,37). Per tant, ens enganyaríem si ens pensem que el lema 
ens promet fruits exitosos i immediats. No és aquesta la intenció dels infants. No és això el 
que els hi ha ensenyat l'experiència. Hem de tenir esperança en que l'acció que portem a terme 
tindrà el seu fruit, però no podem estar segurs de quan ho veurem, la qual cosa ens convida a 
estar alerta: "Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l’hora." (Mt 25,13). 

A la crida d'aquest lema no podem quedar-nos amb els braços creuats. Esforcem-nos-hi tots, en 
equip, i mantinguem ferma la nostra esperança en els resultats. Si ho fem des de la convicció que 
ens dóna la nostra fe i des de l'alegria del treball en Moviment, Jesús farà fructificar aquesta 
acció a través dels infants. 

 
 

EL SENTIT EVANGELITZADOR DEL LEMA 

 

L’èmfasi de l’acció al MIJAC no és el fer coses per 
sentir-nos moviment, sinó més aviat, just el contrari: 
perquè ens sentim un Moviment, ens esforcem per 
transformar la nostra realitat. I la Campanya és l’eina 
que tenim al MIJAC per fer-ho. 
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Tampoc no podem oblidar que el MIJAC és un moviment evangelitzador, això és, un moviment 
que vol viure els valors evangèlics que es desprenen de la persona, de les paraules i de l’actuar 
de Jesús de Natzaret, d’aquell home que va ser capaç de veure la llavor del Regne en tota la 
realitat creada i que, fins i tot, va donar la seva vida perquè poguéssim experimentar ja l’alegria 
de ser fills del bon Déu. 

Al Nou Testament podem trobar alguns textos i referències que ens conviden a entendre el 
sentit transformador del lema actual. Veiem alguns d’aquests exemples: 

 Hem de treballar amb tot l'esforç per poder donar fruit i perquè ens reconeguin: 
 2Pe 1,5: Per això mateix, heu de treballar amb tot l’esforç perquè la vostra fe vagi 

acompanyada de la virtut; la virtut, del coneixement 
 Ap 2,2: Conec les teves obres, el teu esforç i la teva constància. 

 Ap 14,13: diu l’Esperit, que reposin del seu esforç, perquè les seves obres els 
acompanyen 

 El treball en equip facilita les coses i ens permet obtenir fruits més abundants i multiplicar-ne 
els resultats: 

 Jn 4,38: Jo us he enviat a segar on vosaltres no havíeu treballat. Altres van treballar-hi, 
i vosaltres us heu beneficiat del seu treball. 

 1Co 3,8: El qui planta i el qui rega en fan un de sol, i cada un rebrà la seva 
recompensa d’acord amb el seu treball. 

 1Co 15,58: Per tant, germans meus estimats, manteniu-vos ferms i incommovibles; 
doneu-vos de ple a l’obra del Senyor, sabent que, gràcies a ell, el vostre treball no serà 
inútil.  

 Els fruits seran la conseqüència de la nostra vida i del nostre treball. Si volem fruits bons ens 
hem d'esforçar per produir-ne bons fruits: 
 Mt 3,8: Doneu els fruits que demana la conversió (= el canvi radical de vida). 

 Mt 7,16: Pels seus fruits els coneixereu. ¿Es cullen potser raïms dels cards, o figues 
dels arços? 

 Mt 7,17: Tot arbre bo dóna fruits bons, i l’arbre dolent dóna fruits dolents.  
 Mt 7,18: Un arbre bo no pot donar fruits dolents, ni un arbre dolent, donar fruits bons. 

 Mt 7,20: Així, doncs, pels seus fruits els coneixereu. 
 Els fruits hi arriben al seu temps. No els podem esperar abans, però no hi podem renunciar a 

recollir-los: 
 Mt 21,41: arrendarà la vinya a uns altres vinyaters que li donin els fruits al seu temps. 

 Mc 12,2: Quan va ser el temps, envià un servent als vinyaters per rebre’n la part que li 
corresponia dels fruits de la vinya 

 Perquè si no hi treballem per donar fruits se'ns arravataran els pocs fruits que tinguem: 
 Lc 3,8: us asseguro que Déu pot fer sortir fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. 

 Mt 25,26-29: el senyor li va respondre: »—Servent dolent i gandul! Sabies que sego on 
no he sembrat i recullo on no he escampat. Per això calia que posessis els meus diners 
al banc, i ara que he tornat hauria recobrat el que és meu amb els interessos. Preneu-li 
el talent i doneu-lo al qui en té deu. Perquè a tot aquell qui té, li donaran encara més, i 
en tindrà a vessar; però al qui no té, li prendran fins allò que li queda. 

 Però si ens hi esforcem i en donem fruit, tothom se n'alegrarà i en donarà gràcies: 
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 Ac 11,23: Tan bon punt Bernabé hi arribà i veié els fruits de la gràcia de Déu, se’n va 
alegrar i els encoratjava tots a mantenir-se fidels al Senyor amb cor decidit 

 

TEXT PER TREBALLAR: 
Paràbola dels talents: Mateu (25,14-29). També es pot treballar el text de Lluc (19,11-26): 
14 »De manera semblant, un home que havia de fer un llarg viatge va cridar els seus servents i 
els va confiar els seus béns. 15 A un li donà cinc talents; a l’altre, dos, i a l’altre, un —a cada 
un segons la seva capacitat—, i després se’n va anar. 
»Immediatament, 16 el qui havia rebut cinc talents els va fer treballar i va guanyar-ne cinc 
més. 17 Igualment, el qui n’havia rebut dos en va guanyar dos més. 18 Però el qui n’havia rebut 
un se’n va anar a fer un clot a terra i va amagar-hi els diners del seu senyor.  
19 »Al cap de molt de temps arriba el senyor d’aquells servents i es posa a passar comptes amb 
ells. 20 Es presentà el qui havia rebut cinc talents i en dugué cinc més, tot dient:  
»—Senyor, em vas confiar cinc talents; mira: n’he guanyat cinc més.  
21 »L’amo li va dir:  
»—Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t’encomanaré molt més. Entra 
al goig del teu senyor.  
22 »Es presentà també el qui havia rebut dos talents i digué:  
»—Senyor, em vas confiar dos talents; mira: n’he guanyat dos més.  
23 »L’amo li va dir:  
»—Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t’encomanaré molt més. Entra 
al goig del teu senyor.  
24 »Es presentà encara el qui havia rebut un talent i digué:  
»—Senyor, sabia que ets un home dur, que segues on no has sembrat i reculls on no has 
escampat. 25 Vaig tenir por i vaig amagar a terra el teu talent. Aquí tens el que és teu. 
26 »Però el senyor li va respondre:  
»—Servent dolent i gandul! Sabies que sego on no he sembrat i recullo on no he escampat. 27 
Per això calia que posessis els meus diners al banc, i ara que he tornat hauria recobrat el que 
és meu amb els interessos. 28 Preneu-li el talent i doneu-lo al qui en té deu. 29 Perquè a tot 
aquell qui té, li donaran encara més, i en tindrà a vessar; però al qui no té, li prendran fins allò 
que li queda. 
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ALGUNES EINES PER TREBALLAR LA CAMPANYA: 

EL VEURE DE LA CAMPANYA 

1. Amb els animadors: 
- RdV programada sobre el sentit que hem de donar a la Campanya: 

Veure: 
- Com hem planificat (o volem planificar) la Campanya? 
- En quins aspectes hem d’incidir a l’hora de fer el veure de la Campanya? 
- Quin ha de ser el nostre paper en la programació d’aquesta Campanya? 
- Com podem ajudar als grups a que planifiquin bé la Campanya? 
- Quins elements ha de tenir una bona acció transformadora? 

Jutjar: 
A partir del que diu Jesús (Lc 19, 11-26). 

- Què destaca Jesús en aquest text? 
- A què em convida Jesús? 

Actuar:  
- Com hem de plantejar la Campanya al Centre? 
- Què ens podran agrair de la Campanya? 

 
 

 

2. Amb els infants: 

Veure: 
• Què no ens agrada? En què ens hem d'esforçar per transformar-lo? 

* Tenir en compte que cal partir de fets ben concrets 
* Es pot aprofitar alguna situació que ajudi a començar la reflexió 
* La pregunta inicial pot ser tan senzilla com «Què ha passat?» «Com us heu sentit?» 
* L'oportunitat de fer la RdV pot ser d'allò més imprevisible, sempre atents a allò de que 

«van plens» en aquell moment. 
• Cercar les causes: «Per què passa això?», «Per què ha anat bé o malament?» 
• I també les conseqüències: «I ara, què pot passar?» 

Jutjar: 
• Fer un recull d'allò que ells pensen que està o no està bé... i el per què pensen així.  
• Preguntar-los si la gent que coneixen també pensen com ells... 
• «I Jesús, què en pensa?»... presentar-los una paràbola i la invitació a fer d'Ell el nostre punt 

de referència més important. 
• Animar a fer una pregària d'acció de gràcies, de perdó, de petició... 

Actuar: 
• És el moment de llançar-los a l'acció... per tal de donar resposta al que han estat revisant 

plegats, amb els corresponents objectius («Què volem aconseguir?») i mitjans («Com ho 
podem fer? ... Com ens organitzem?») 

• Quan l'acció és de grup cal preguntar: «Qui se n'encarrega de..?» 
• El compromís ha de ser molt concret i proper en el temps. 
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EL JUTJAR DE LA CAMPANYA 

3. Amb els animadors: 

Orientacions per a l’ EdE de: Lc 19, 11-26 
Aquest text ens convida a esforçar-nos sempre per donar fruits segons les nostres possibilitats.  
El text té diferents protagonistes:  

- El "senyor" que marxa de viatge, crida als seus servents i els hi confia uns "talents", a 
cadascú segons les seves capacitats, perquè se'n cuidin mentre ell està fora.  

- Els tres servents als qui se'ls hi confia els "talents". Tots tres són servents de confiança, però 
tenen diferents capacitats i s'esforcen de manera diferent: 

• El primer i el segon, tot i que reben quantitats diferents (5 i 3 respectivament), actuen de 
manera semblant: de seguida s'hi posen a treballar i aconsegueixen duplicar els talents. 

• El tercer, en canvi, té por i amaga el talent que rep. No s'esforça, no treballa. Té por. 

- Els altres servents. Són els personatges anònims que es limiten (al relat) a fer complir les 
ordres del seu senyor i recompensar o castigar als servents als qui se'ls hi demana comptes.  

Altres elements a tenir en compte: 

- El viatge. Estar en camí és una expressió molt bíblica que expressa la nostra condició humana 
i de creients. És una actitud activa, que implica moviment. Aquest viatge pot ser (en el nostre 
cas) les accions transformadores que volem portar a terme i la campanya que hi treballarem. 
En començar el curs emprenem un "viatge" que ens pot portar "molt lluny" i per això hem de 
confiar en els que tenim al costat, en l'equip. Sumant els talents i les capacitats de tothom és 
com podrem arribar a donar fruits. 

- Els talents. Són totes aquelles capacitats, valors, característiques, dons, predisposicions que 
fan que puguem enfrontar-nos a la vida amb èxit i mostrar el que realment són. Moltes 
vegades els tenim adormits o no som conscients que els tenim, per això és molt important que 
hi hagi "un home dur" que sigui exigent amb nosaltres i ens faci adonar-nos del que som 
capaços. 

- Posar els talents al banc. Pot suggerir-nos la idea que quan no siguem capaços de fer les 
coses, al menys deixem que els altres les puguin portar a terme. No impedim que altres 
puguin fer fructificar les accions que nosaltres no hem sabut emprendre. 

Per meditar: 
- Vull emprendre aquest gran viatge (l'acció transformadora a través de la Campanya)? 
- En quin moment del camí hi sóc? 
- Sóc conscient dels talents que tinc? Com m’hi preparo? A qui demano ajuda? 
- Sóc conscient dels talents dels qui formen el meu grup? 
- Sóc exigent amb ells? Com els acompanyo? 
- Acostumo a sobreposar-me als fracassos? Com actuo? 
- Com celebro els fruits que anem aconseguint? 
- Em reconforto en la pregària? Comparteixo amb Jesús els èxits i els fracassos del camí? 

Pautes per a l'estudi d’Evangeli: 
- Prendre un temps de silenci. 
- Rellegir lentament el text. 
- Mirar i escoltar les persones de l’escena bíblica. 
- Plantejar-nos les següents preguntes: 
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- Què és el que em diu Jesús amb aquesta paràbola? 
- Com tot això il·lumina la nostra acció? 
- Què ens demana als animadors, als infants, al Moviment? 

- Tenir una actitud de: 
- Silenci, de pau, de tranquil·litat. 
- No tenir por de quedar-se contemplant una paraula, una frase... 
- Restar obert envers el que em suggereixi la paràbola. 
- Deixar que l’Esperit parli en mi, no posar-hi obstacles. 

 
 

 
 

4. Amb els infants: 

EdE de Mt 25, 14-29 
Es pot explicar la paràbola o es pot llegir directament el text de Mateu. També es pot ensenyar el 
dibuix de la paràbola i explicar-la a partir d’aquest (cf. l'annex 1). 

Després han d'omplir la taula que tenen a l'annex 1 sobre EL VEURE de la Campanya: 
- Han de posar si realment s'han esforçat en portar a terme la Campanya. 

- Identificar allò que han vist amb els personatges de la paràbola. 
- A què ens convida Jesús amb aquesta paràbola. 

- Fer una pregària conjunta final. 

Per acabar: 
Estaria bé que les conclusions s'enganxessin en el quadern de grup o en el suro de la sala per tal 
que les tinguem presents en l'actuar de la Campanya. 

- Puzle amb la imatge de la paràbola (veure annex 2): 

S’imprimeix i s'amplia (si es vol) la imatge de l'annex 2. també s'hi pot enganxar una cartolina a 
sota per donar-li més consistència. 
Hi ha dues formes de començar la dinàmica: 

1- Amagar les peces del puzle per la sala i que els infants les busquin. Quan han trobat totes 
les peces es munta el puzle.  

2- També es poden posar damunt de la taula de forma desordenada per tal que les ordenin i el 
muntin. 

 Es munta el puzle i es comenta en el grup què els hi suggereix. L'animador pot ajudar amb 
preguntes com: 

1. Què representa la paràbola? A què ens convida? 
2. En què ens hem d'esforçar com a grup segons el que diu Jesús? 
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L’ACTUAR DE LA CAMPANYA 

 

5. Amb els animadors: 
Es pot valorar tot el procés de la Campanya a través d’una RdV o compartint el QdA en aquells 
punts en els quals hem destacat algun aspecte relacionat amb l’acció portada a terme i com l’han 
viscut els infants. 

 

6. Amb els infants: 
Es pot valorar l’acció feta a través de les diferents dinàmiques conegudes. Us proposem una a 
tall d’exemple: 

 
També es pot fer una celebració general final de la Campanya (Cf. Annex 3). 

Manolo Juárez. Setembre de 2015. 
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ANNEX 1 

 

SITUACIONS QUE HEM CONEGUT EN EL VEURE DE LA CAMPANYA: 

A QUÈ ENS CONVIDA JESÚS DAVANT D'AQUESTES SITUACIONS? 

DONEM GRÀCIES A DÉU PEL QUE HEM DESCOBERT: 
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PUZLE
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JOC DELS TALENTS 

 
Dinàmica del joc:  
- Es fan fotocòpies dels talents (tantes com participants en el joc. 

- Es fa una urna de cartró on es ficaran els talents o es dibuixa una urna/mural on s'enganxaran els talents. 
- Després de llegir el text es dóna un talent a cada infant i se'ls demana que hi escriguin els talents que hi han posat en joc durant la Campanya. 

- Després d'un breu temps es va demanant als infants que s'aixequin, llegeixin el que han escrit i que fiquin/enganxin el talent dins l'urna. 
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CELEBRACIÓ FINAL DE CAMPANYA 
 

PREPARACIÓ DE LA CELEBRACIÓ 
Ens trobem tots per celebrar el final de la Campanya en un lloc idoni. 

El moment idoni és fer-ho després de la TDI. 
Es necessita fer un mural en el que apareguin els següents elements: 

Lema – passos fets de la Campanya – valoracions, pregàries, altres elements que haguem fet als 
grups – dibuixos i fotos on aparegui el treball de la Campanya que hem fet – articles de la revista 
Notícies Peludes sobre la Campanya – l’acció portada a terme - el nom dels grups del centre... 

 

ORDRE DE LA CELEBRACIÓ: 
- Introducció a la celebració. 
- Cant d’inici. 

- Presentació i explicació del mural. 
- Treball personal fet en grup. 

- Lectura del text de l’Evangeli i breu explicació per part del celebrant. 
- Posada en comú del treball per grups i enganxada en el mural. 

- Cant final. 
- Pica-pica final. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA CELEBRACIÓ 

- Introducció a la celebració. 
Hem acabat la Campanya i volem celebrar com hem estat nosaltres, què ha significat per a cada 
un de nosaltres, què hem après... i ho volem fer junts, com a centre i com a Moviment. 
Començarem cantant tots junts amb alegria: 

- Cant d’inici. 
Aclamem al Senyor... (o algun altre que creiem adequat). 

- Presentació i explicació del mural. 
Hem fet aquest mural amb el lema de la Campanya i els passos que hem anat fent al llarg del 
curs. Explicació dels elements que hi apareixen: 

o En ell veiem... 

o Hem posat... 
o Ens recorda que... 

o Ens ha portat a fer... 

- Treball personal fet en grup. 
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Ara se us demana que per grups parleu sobre l’últim pas que hem fet: l’actuar i que respongueu 
les següents preguntes després de comentar-les una mica entre vosaltres. 
Es passa el full i es deixa una estona perquè en parlin i ho escriguin. 

L'ACTUAR DE LA CAMPANYA ERA: _______________________________________ 
Digueu cada ú 2 coses que us han agradat de la Campanya i 2 coses que no us han agradat. 

COSES QUE ENS HAN AGRADAT COSES QUE NO ENS HAN AGRADAT 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

- Lectura del text de l’Evangeli i breu explicació per part del celebrant. 
»De manera semblant, un home que havia de fer un llarg viatge va cridar els seus servents i els 
va confiar els seus béns. A un li donà cinc talents; a l'altre, dos, i a l'altre, un —a cada un segons 
la seva capacitat—, i després se'n va anar. 
»Immediatament, el qui havia rebut cinc talents els va fer treballar i va guanyar-ne cinc més. 
Igualment, el qui n'havia rebut dos en va guanyar dos més. Però el qui n'havia rebut un se'n va 
anar a fer un clot a terra i va amagar-hi els diners del seu amo. 
»Al cap de molt de temps arriba l'amo d'aquells servents i es posa a passar comptes amb ells. Es 
presentà el qui havia rebut cinc talents i en dugué cinc més, tot dient: 
»--Senyor, em vas confiar cinc talents; mira: n'he guanyat cinc més. 
»L'amo li va dir: 
»--Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t'encomanaré molt més. Entra al 
goig del teu Senyor. 
»Es presentà també el qui havia rebut dos talents i digué: 
»--Senyor, em vas confiar dos talents; mira: n'he guanyat dos més. 
»L'amo li va dir: 
»--Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t'encomanaré molt més. Entra al 
goig del teu Senyor. 
»Es presentà encara el qui havia rebut un talent i digué: 
»--Senyor, sabia que ets un home dur, que segues on no has sembrat i reculls on no has 
escampat. Vaig tenir por i vaig amagar a terra el teu talent. Aquí tens el que és teu. 
»Però l'amo li va respondre: 
»--Servent dolent i gandul! Sabies que sego on no he sembrat i recullo on no he escampat. Per 
això calia que posessis els meus diners al banc, i ara que he tornat hauria recobrat el que és meu 
amb els interessos. Preneu-li el talent i doneu-lo al qui en té deu. Perquè a tot aquell qui té, li 
donaran encara més, i en tindrà a vessar; però al qui no té, li prendran fins allò que li queda. I a 
aquest servent inútil llanceu-lo fora, a la tenebra; allà hi haurà els plors i el cruixit de dents.” (Mt 
25,14-30). 
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- Què ens diu a nosaltres aquesta imatge que utilitza Jesús? 

- Som conscients del que hem aconseguit amb la Campanya? Ho hem donat a conèixer? A qui? 

- Ens sentim satisfets amb el que hem fet? Per què?  
No cal allargar massa aquest moment, ja que seguidament posarem en comú el que hem parlat 
als grups. 

- Posada en comú del treball per grups i enganxada en el mural. 
Cada grup fa la seva aportació i l’enganxen al mural. Acabem amb aquestes preguntes perquè 
siguin conscients que l’acció sempre pot tenir continuïtat. 

- De què hem de donar gràcies a Jesús? 

- A qui ho direm?  

- Cant final. 
Cant del MIJAC... (o algun altre que creiem adequat). 

- Pica-pica final. 
 

 


