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ESPIRITUALITAT

ENCISA’T
AMB LA
NATURA

Àmbit d'Animació de la Fe

INTRODUCCIÓ

Des de l’Àmbit de
l’Animació de la Fe del
MCECC s’ofereix als
monitors i monitores dels
Centres i Clubs d’Esplai una
sèrie de càpsules
periòdiques per al treball
de l’espiritualitat. La feina
feta queda emmarcada en
l’acció PM1. Acompanyar els
monitors i monitores del
Moviment en el creixement
personal i espiritual del Pla
d’Accions 2021.

Quan l’acció humana s’atura, com es va viure durant el confinament, la
natura té mecanismes resilients per esmenar el nostre estil de vida. Oceans
més cristal·lins, cels lliures de contaminació, canals de rius nets, paisatges
idíl·lics, etc. Són moments que manifesten, una idea latent, i és la importància
de la natura i la relació directa amb la nostra condició humana.
Per aquest motiu, us convidem a reflexionar sobre la natura. Recordes la
primera vegada que vas anar al mar, al pantà, al riu o a la muntanya
després d’estar tancat a casa? Com et vas sentir a la natura? I recordes les
teves primeres excursions amb l’esplai? Quantes vegades n’hem fet amb la
família o els nostres amics i amigues? Anar a la natura és quelcom que ens
transporta automàticament a una sensació de calma i de gaudi. Per això,
amb aquesta tercera càpsula volem convidar-vos a deixar-vos encisar per
la bellesa de la natura.

CREIXEMENT
ESPIRITUAL

COM FUNCIONEN
LES CÀPSULES?

Les càpsules consten d’un total de tres parts:
1. Visualització d’un vídeo. El vídeo és una introducció a la temàtica i alhora
un contingut un xic més teòric que prepara per a la posterior reflexió.
2. Reflexió individual i amb l’equip. Es proposa un primer moment de reflexió
individual seguit d’un moment de compartir amb l’equip de monitors i
monitores del centre o club d’esplai i, si sorgeix, generar un debat.
3. Compartició de les reflexions i dubtes. Com a monitors i monitores ens
enriquim compartint amb altres persones, per fer-ho més enllà de l’equip
us oferim una eina que esperem us resulti interessant i útil.
Si algú vol aprofundir més en la temàtica també tindrà una o diverses
propostes per poder fer-ho.

ENCISA’T
AMB LA
NATURA

PART 1.
EL
VÍDEO
Abans de la visualització del
vídeo es recomana situar-se
en un espai sense distraccions
i dedicar-li un temps
determinat a aquesta activitat.
Seguit de visualitzar el vídeo,
què us transmeten les imatges
del vídeo, els indrets visitats i
tot el que es diu en ell?

Accedeix al vídeo aquí.
En el vídeo d'aquesta tercera
càpsula es mostra un recorregut
per la natura; ronda boscos,
roques, prats i un lloc ben
especial per al participant!
Observeu el vídeo serenament i
llegiu atentament el que s’hi
explica.

PART 2: REFLEXIÓ
INDIVIDUAL I AMB
L'EQUIP
Com dèiem a la introducció de la
càpsula, de ben segur alguna
vegada hem fet una excursió, ja
sigui amb l’esplai com infants,
joves o monitors, o bé amb la
nostra família o amistats. Ara que
arriba l’estiu, us convidem a repetir
aquesta experiència de nou!
En aquest enllaç, trobareu un
mapa de Catalunya, les Illes
Balears i Andorra en el qual
trobareu una llista d’indrets que
podeu visitar amb l’equip, tot fent
una excursió d’un dia.
Ja heu triat la vostra destinació? I
el dia que hi anireu? Ara és l’hora
de fer la motxilla, anar d’excursió i
realitzar l’activitat que s’explica a
continuació. Preneu nota del
material que us farà falta per fer la
dinàmica un cop hagueu arribat al
cim o estigueu a la meitat del
recorregut.

Material
Un bloc de fulls (A6) grapat,
per persona. Ha d’haver tants
fulls grapats com monitors/es
participin de l’activitat.
Un bolígraf o objecte
escriure, per persona.

per

PART 2: REFLEXIÓ
INDIVIDUAL I AMB
L'EQUIP
Reflexió individual:
Abans de realitzar la dinàmica ens

aturem un moment per pensar.
Què

hem

viscut

al

llarg

del

recorregut que hem fet fins ara?
Hem posat els 5 sentits en el
nostre camí durant l’excursió? Hem
escoltat els ocells? Hem vist els
diferents

tons

de

colors?

Hem

acariciat el tronc d’un arbre? Segur

que si tanques els ulls, recordaràs
quelcom que durant el recorregut

t’ha fet somriure. Què ha estat?
Tria un dels instants i escriu-ho en

el primer full del grapat de fulls

D’aquesta manera, quan passem
de nou el full a la dreta (una
vegada tothom hagi dibuixat), la
següent persona únicament veurà
el dibuix i no la frase. Aquesta
persona veient el dibuix haurà
d’escriure
la
frase
i
així
repetidament fins que el bloc torna
al punt d’inici.
Ara és moment de compartir quin
ha estat el moment que cadascú
ha escrit inicialment i mostrar com
ha anat evolucionant la imatge a
través de les frases i dibuixos dels
companys i companyes. Si voleu,
podeu compartir per què heu triat
aquell instant, per què us ha
transmès bellesa.

que tens (no ho comparteixis amb
ningú).

Reflexió grupal:
Col·loqueu-vos en cercle i, en
aquest moment, cada persona ha
de passar el seu bloc a la persona
que té a la seva dreta. La persona
que rep el bloc ha de llegir la frase
i dibuixar, en el següent full, allò
que ha llegit, deixant el primer full
doblegat al darrere.

Tancament de l'activitat:
Per tancar l’activitat i durant la
segona

part

del

recorregut

us

convidem a fotografiar quelcom

de la natura que us transmet
bellesa.

Aquesta

compartir-la

imatge

podeu

posteriorment

a

Telegram. No deixeu de gaudir i
badar amb la natura!

PART 3:
COMPARTIR
REFLEXIONS
Aquesta càpsula ens ha
recordat la importància de
viure la natura i gaudir de la
seva bellesa, doncs és en
indrets com els proposats on
és impossible no trobar
quelcom que ens encisi. Fem
créixer la càpsula formativa?
A través del canal de Telegram
de les càpsules, us convidem a
compartir una imatge. Pot ser
una fotografia realitzada
durant l’excursió o una
fotografia en un instant del
vostre dia a dia on hagueu
trobat aquesta bellesa
amagada. Enriquim-nos amb
les aportacions de cada
Centre o Club d’Esplai del
MCECC!

Accedeix al canal de Telegram
aquí.

APROFUNDIMENT:
CARTA DELS
ROMANS 1:
19-20
19 Parlo dels qui coneixen allò
que podem saber de Déu, perquè
Déu mateix els ho ha fet conèixer.
20 D’ençà que el món va ser creat,
el poder etern de Déu i la seva
divinitat, que són invisibles, s’han
fet visibles a la intel·ligència a
través de les coses creades. Per
això no tenen excusa.
Laudato si’ (Lloat sigueu) és la
segona encíclica del Papa
Francesc, publicada oficialment
el 18 de juny de 2015. En aquest
document, que duu per subtítol
“sobre la cura de la casa de tots”,
en Papa Francesc fa una crítica
al consumisme i al
desenvolupament insostenible i
irresponsable que està tenint
lloc al nostre planeta, alhora que
fa una crida per a reaccionar a
aquest canvi climàtic del qual
tant escoltem parlar.
A continuació, us deixem una
sèrie de recursos per aprofundir
en aquest document escrit
íntegrament pel Papa Francesc
i també recursos i pàgines web
que us poden ser d'utilitat:

Vídeo Resum del Laudato si'
Text complet de l'encíclica
Laudato si'
Audiollibre complet de l'encíclica
Laudato si'
Pàgina web Ecoparròquia de
Justícia i Pau
Web Escuelas Católicas amb
recursos per treballar l’encíclica
Campanya ‘La conversió
ecològica és possible'

