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DECIDIR JUNTS

FINALITAT I CONTINGUTS

Ajudar els pares a descobrir el mode propi de decidir junts, per tal de fer d’aquesta experiència un 
esdeveniment de comunió sincera. 

El procés de la decisió en comú és alhora important i complex. Es tracta de comprendre que la unitat 
s’aconsegueix instaurant un procés decisional que eviti decisions individuals, delegades o prepotents.

Tant el pare com la mare hauran de ser conscients que decidir bé coincideix a decidir el bé de la parella 
i de la família, i no cercar simplement el bé propi o únicament el de l’altre. 

Només la decisió que cerca el bé de la família és una decisió justa, no aquella que es conforma amb 
mediacions i compromisos. El bé de la família o de la parella comprèn el bé de cadascú i el transcen-
deix.

A partir de la Paraula de Déu indicar per què estam aquí: no només per reflexionar sobre com prenem 
decisions, sinó per plantejar-nos la decisió per Jesús. 

MATERIAL

• Bíblia
• Fotocòpies dels articles de Sal Terrae
• Power point, portàtil i projector

ESQUEMA DE LA TROBADA AMB ELS PARES I MARES

 DINÀMICA INICIAL

Es tracta de decidir individualment i posicionar-se per una de les paraules que es vagin proposant. 
S’han de posar uns a la dreta i els altres a l’esquerra, no pot quedar ningú enmig, segons la paraula 

1

Adaptació del material catequètic de DIOCESI DI CREMONA, Iniziazione cristiana dei ragazzi. Itinerario di tipo 
catecumenale. Guida per gli accompagnatori e i genitori, Brescia, Queriniana, 2006-2008, vol. 1, 215-217.
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Suggerim algunes pistes per realitzar l’aprofundiment a partir de la dinàmica anterior. Es tracta 
d’aprofundir en les nostres preses de decisions i descobrir que n’és d’important decidir des de 
criteris. 

Al següent apartat proposarem un moment d’escolta de la Paraula. Segurament els dos punts 
(aprofundiment i escolta de la Paraula) són massa extensos i densos per treballar en una sola 
sessió. El que aconsellam és que no es s’opti per un o per l’altra, sinó que treballem els dos mo-
ments, encara que sigui més senzillament. 

Serà molt important aprofundir en els nostres processos decisionals, per tal de madurar-lo; 
però també és molt important que en el moment que estam del nostre itinerari catequètic cer-
quem de descobrir què significa decidir-se per Jesús. Començam indicant algunes pautes per 
l’aprofundiment: 

Utilitzam el power point, a partir de l’article de José Mª Rodríguez Olaizola,2 que teniu adjunt al 
final d’aquests fulls. Cal que el catequista prepari l’aprofundiment a partir de l’article i es pot servir 
de la presentació en power point.

a què s’adhereixin. Per exemple: Barça o Madrid (Barça a la dreta, Madrid a l’esquerra) i així en 
tots. Una vegada posicionats en cada proposta es tornarà enmig. 

La finalitat és veure com en la vida mateixa un va decidint i té raons per prendre aquestes de-
cisions que el defineixen. Vos proposam aquesta llista que va de menor compromís a major 
profunditat de vida:

   1. Barça o Madrid
   2. Muntanya o platja
   3. Esport o música
   4. Pel·lícula d’acció o romàntica
   5. Col·legi concertat o públic
  6. TV3 o Tele 5
  7. Autoritat o poder
  8. Arròs i porcella o torrada
  9. “Sálvame” o “Atrapa un millón”
 10. Novel·la o història
 11. Lliure o esclau
 12. Feina o família

APROFUNDIMENT3

13. Conflicte o diàleg
14. Amistat o família
15. Ser o donar
16. Menjar per viure o viure per menjar
17. Veritat o correcció política
18. Confiança o control
19. Ajudar la gent o anar a missa
20. Control o responsabilitat
21. Solidaritat o espiritualitat
22. Batejar l’infant o esperar que decideixi
23. Jesús o valors

* J. M. RODRÍGUEZ OLAOIZOLA, La hora de los indecisos, a Sal Terrae 98 (2010), 485-494.
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REEXPRESSAM4

Moment personal (15 minuts)
Cadascú reflexiona a partir de les preguntes següents: 

Moment en parella (20 minuts)
Seria bo que en parella es comunicassin la reflexió anterior, i després duguessin a la memòria 
un moment d’una decisió delicada que han hagut de prendre com a parella. (Aquesta activitat la 
poden fer a casa). 

A partir d’aquesta experiència de decisió, els suggerim que ara hi reflexionin: com va ser el procés 
de decisió? I a partir d’aquesta experiència, quins creus que són els elements que s’han de tenir 
en compte a l’hora de prendre una decisió en família?

Moment de grup: de posada en comú
És important que en aquest moment tothom se senti molt còmode i amb la llibertat d’expressar 
el que vulgui, però el que sí que seria interessant que comentassin és la part final: quins serien 
els elements fonamentals que s’han de tenir en compte a l’hora de prendre una decisió en 
família? 

u En aquest moment de posada en comú és important que el catequista estigui molt atent, mo-
deri el diàleg i vagi concretant alguns elements fonamentals que constitueixen l’estil de prendre 
decisions dels cristians. 

u Cal tenir molt en compte que no podem deixar de fer un comentari des de la vivència cristiana. 
És important que remarquem que aquesta manera de decidir junts és una manera concreta de 
viure la comunió i l’amor en família. Pensem que la comunió i el diàleg no són belles paraules 
per fer sermons i meditacions: es tracta d’un estil de relació que té un perfil molt concret que de 
vegades es dóna en família i de vegades no. 

És clar que tot això també ens ha de fer reflexionar a nosaltres, catequistes. La sessió d’avui és 
una oportunitat perquè nosaltres també revisem els processos decisionals que duim a terme amb 
l’equip de catequistes, o en el consell parroquial, o en el grup de capellans... 

Al final els podem entregar les fotocòpies de dos articles de la revista Sal Terrae, que hem adjun-
tat al final d’aquests fulls. Fixau-vos que l’article de José Mª Rodríguez Olaizola  és el que hem 
utilitzat per a l’aprofundiment i el power point; l’altre, de Francisco Igea i Magdalena Gónzález,* 
consideram que el podeu repartir a cada un, per deixar-lo a la lectura personal a casa, per allò de 
respectar les situacions complexes de parella.

* F. IGEA ARISQUETA – M. GONZÁLEZ PARRA, “El arte de decidir en pareja”, a Sal terrae 98 (2010), 495-505.
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ESCOLTAM LA PARAULA
Jo 1,35-394

Acabam la sessió escoltant la Paraula de Déu i aprofundint en ella. Hem reflexionat en la nostra 
manera de prendre decisions, i en la importància que té tot això en l’educació dels nostres fills. 
Però ara volem donar una passeta més, en el nostre procés: què vol dir, com adults, decidir-se per 
Jesús?, que és precisament el que cercam en aquest itinerari catequètic en família.


