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FITXA DE TREBALL 

Créixer en la comunió és cosa de tots! 

Introducció 

Què diuen de la comunió – comunicació...? 

Rellegir el text evangèlic de referència i aquests altres en clau “comunió-comunicació”: 

Jn 15, 4-6 

Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres 
no en podeu donar si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. El qui està 
en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. Si algú no està 
en mi, és llençat fora i s’asseca com les sarments. Les sarments, un cop seques, les 
recullen i les tiren al foc, i cremen.  

Papa Francesc, fragments del Missatge per a la XLVIII Jornada Mundial de les 
Comunicacions Socials 2014 

Com es pot posar la comunicació al servei d’una autèntica cultura de l’encontre? (…) 
Descobreixo una resposta en la paràbola del bon samarità, que és també una 
paràbola del comunicador. En efecte, qui comunica es fa pròxim, proper. El bon 
samarità no només s’apropa, sinó que es fa càrrec de l’home mig mort que troba a la 
vora del camí. Jesús inverteix la perspectiva: no es tracta de reconèixer l’altre com a 
un semblant a mi, sinó de fer-me semblant a l’altre. Comunicar significa, per tant, 
prendre consciència que som humans, fills de Déu. M’agrada definir aquest poder de 
la comunicació com a “proximitat”.  

Papa Francesc, fragments del discurs a la comunitat d’escriptors de "La Civiltà 
Cattolica" 14-6-2014 

La vostra tasca principal no és la de construir murs, sinó ponts; és la d’establir un 
diàleg amb tots els homes, també amb aquells que no comparteixen la fe cristiana, 
però que tenen el culte d’alts valors humans i fins i tot amb aquells que s’oposen a 
l’Església i la persegueixen de diverses maneres. Són moltes les qüestions humanes a 
discutir i compartir i en el diàleg sempre és possible apropar-se a la veritat, que és do 
de Déu, i enriquir-se recíprocament. Dialogar significa estar convençuts que l’altre 
tingui alguna cosa bona a dir, fer espai al seu punt de vista, a la seva opinió, a les 



2 

seves propostes, sense caure òbviament en el relativisme. I per dialogar cal abaixar 
les defenses i obrir les portes. Continueu el diàleg amb les institucions culturals, 
socials, polítiques, també per oferir la vostra contribució a la formació de ciutadans 
que tinguin en compte el bé de tots i treballin pel bé comú.  

Tríptic “Hem fet 10 anys de camí. Mirem endavant!”: 

És necessària una millor i més fluida comunicació entre els cristians, les parròquies, 
les realitats de vida religiosa, els moviments i la cúria diocesana que enforteixi els 
lligams eclesials, a través d’instruments àgils, participats, senzills i eficaços. 

Créixer en la comunió-comunicació és cosa de tots 

1.- Si és cosa de tots… què podria fer jo? 

Jo = persona 

Jo = parròquia 

Jo = delegacions

 Jo = moviment 

2.- Si és cosa de tots… què podries fer tu? 

Tu =  el mossèn de la meva parròquia 

Tu = els delegats diocesans 

Tu = la Delegació de Mitjans de Comunicació 

Tu = el bisbe Agustí 
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Com podem treballar-ho en grup 

Dinàmica dels Post-it i els gomets per a identificar què podem fer cadascú i tots plegats 

PROCEDIMENT 

1. Cada persona pot disposar de 5 Post-its, a triar entre quatre
colors. 

2. Durant 5 minuts cada membre escriurà 5 possibles respostes a la
primera pregunta (que podria fer jo), en diferents Post-its. Triarà el 
color del post-it en funció de a quin «jo» fa referència. 

3. Els Post-its s’enganxaran en un taulell (o paret), organitzats per colors. En acabar es
poden llegir tots i agrupar-los si són similars. Després, es repartiran 7 gomets perquè 
durant 3 minuts, cada membre voti enganxant els gomets sobre els Post-its amb els 
quals se senti més identificat (cada persona pot enganxar 1, 2 o 3 gomets per Post-it, 
fins que hagi col·locat els 7).  

4. Es genera un debat en el grup i se seleccionen els 3 Post-it més valorats com a
respostes del grup a la qüestió plantejada. 

Repetir el procediment per a la segona pregunta (que podries fer tu). 

Alguna pista amb la intenció d’estimular la reflexió, no perquè tothom digui el mateix... 

• Obrir els sobres que arriben per valisa a la parròquia.

• Obrir els correus electrònics que s’envien des del bisbat.

• Traslladar la informació rebuda a qui convingui.

• Enviar fotografies d’esdeveniments eclesials a la Delegació MCS.

• Avisar d’esdeveniments eclesials a la Delegació MCS.

• Oferir un temps per a treballar físicament a la Delegació com a voluntari.
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Jo = moviment Jo = jo mateix Jo = parròquia Jo = delegació 

Tu = el bisbe 
Agustí 

Tu = el mossèn 
de la meva 
parròquia 

Tu = els 
delegats 

diocesans 

Tu = la 
Delegació de 

Mitjans de 
Comunicació 

Si és cosa de tots… què podria fer jo? 

Si és cosa de tots… què podries fer tu? 

Jo = delegacions
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INDICACIONS PER AL CONDUCTOR DEL TREBALL 

• Temps adequat per desenvolupar la dinàmica: 1 hora

• És preferible realitzar-ho en grups entre 5 i 8 persones

• Material necessari: post-it de quatre colors diferents, gomets, bolígrafs. Una paret a
disposició, on s’enganxaran alguns cartells i per anar enganxant successivament els 
post-it.  

• Al principi, convé explicar bé els objectius de la fitxa i si convé, anar recordant-los, si
la gent “no entén” o “es perd” en algun moment de la mateixa. Els objectius són: 

o Sensibilitzar sobre el fet que cadascú de nosaltres podem fer quelcom
per millorar la comunicació i la comunió a la nostra església diocesana,
que depèn de tots.

o Trobar millores factibles en el terreny de la comunicació i la comunió,
que involucren totes les instàncies.

o Afavorir una experiència de comunió, a través de la pregunta recíproca:
jo puc millorar i puc ajudar-te a tu a millorar; tu pots millorar i pots
ajudar-me a mi a millorar.
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Desenvolupament 

La dinàmica té tres parts: 

A) INTRODUCCIÓ

Penjar el cartell del títol de la fitxa que trobes al final d’aquest material (Créixer en la 
comunió-comunicació és cosa de tots!) i explicació dels objectius de la dinàmica. 

Cada persona disposa d’una còpia dels textos escollits sobre comunió-comunicació 
(pàg 1 i 2). Es llegeixen, inicialment en veu alta, canviant de veus.  

Ens deixem interpel·lar pels textos. Amb aquests ressons interiors, ens encaminem a la 
següent part 

B) “PLUJA D’IDEES”

Segons les indicacions donades. 

A la paret, es penja el cartell amb la pregunta “Si és cosa de tots, què podria fer jo?” (al 
final d’aquest material), que visualitza els colors dels post-it i el significat de cada color. 
Els post-it amb les respostes dels participants s’aniran enganxant a la paret, amb 
suficient espai. 

Un cop feta la pluja d’idees a la primera pregunta, es penja a la paret el cartell amb la 
pregunta “Si és cosa de tots, què podries fer tu?” i es repeteix el procediment. 

C) REFLEXIÓ FINAL

Es fa una fotografia del mapa de post-it resultant de cada pregunta. 

Es fa una reflexió final, mirant d’identificar de la manera més concreta possible, les 
propostes d’actuació que han aparegut amb més relleu per millorar la comunió-
comunicació. Mirar de distingir les que són més personals (de cada individu) i les més 
col·lectives (com a parròquia, etc).  

Un últim favor, com a conductor de la dinàmica: enviar el resultat a la Delegació de 
Mitjans de comunicació premsa@bisbatsantfeliu.cat. Com a pauta, pots fer servir el 
full adjunt (pàg 7).  
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RESULTAT fitxa “Créixer en la comunió-comunicació és cosa de tots!” 

Grup que ha realitzat la fitxa: 

Població:  

Data: 

Nom del conductor: 

Propostes d’actuació identificades 

...QUÈ PODRIA FER JO, COM A...? 

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

...QUÈ PODRIES FER TU, COM A...? 

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

VALORACIÓ PERSONAL: VOLS COMENTAR ALGUNA COSA? 

Recorda d’enviar també les fotos dels mapes dels post-it i gomets. Pots fer arribar el 
resultat a premsa@bisbatsantfeliu.cat 









Jo = movimentJo = jo mateix Jo = parròquia Jo = delegacions

Si és cosa de tots… què podria fer jo? 



Tu = el bisbe 
Agustí 

Tu = el mossèn 
de la meva 
parròquia 

Tu = els 
delegats 

diocesans 
Tu = la 

Delegació de 
Mitjans de 

Comunicació 

 
 Si és cosa de tots… què podries fer tu? 


	20160406 Portada Fitxa comunicació
	20160523 Fitxa comunicació
	FITXA DE TREBALL
	Créixer en la comunió és cosa de tots!
	Introducció
	Créixer en la comunió-comunicació és cosa de tots
	Com podem treballar-ho en grup
	PROCEDIMENT

	Si és cosa de tots… què podria fer jo?
	Si és cosa de tots… què podries fer tu?
	INDICACIONS PER AL CONDUCTOR DEL TREBALL
	Desenvolupament
	a) Introducció
	b) “Pluja d’idees”
	c) Reflexió final

	RESULTAT fitxa “Créixer en la comunió-comunicació és cosa de tots!”
	Propostes d’actuació identificades
	...què podria fer jo?
	...què podries fer tu?
	Valoració personal: Vols comentar alguna cosa?



	Fitxa comunicació 4 darreres pàgines
	20160224 Fitxa comunicació.pdf
	20160224 Fitxa comunicació.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco



	Página en blanco



