
Calendari d’Advent de Parròquies EcoSolidàries: 
per un Nadal més auster!

OBJECTIU | Teniu a les mans el calendari d’Advent de Parròquies EcoSolidàries de Justícia i Pau. 
Una proposta per preparar el Nadal en família des de la perspectiva de l’ecologia integral. Es tracta 
de garantir un moment cada dia, entre cinc i quinze minuts, per trobar-nos en família i pregar amb 
Jesús. El calendari consisteix en 24 missatges, un per a cada dia, escrits en primera persona del plu-
ral, que faran de guia per aquest espai compartit. Pot ser una estona abans d’anar a dormir o just 
al moment de llevar-nos. Casa missatge del calendari ens ajudarà a anar endins i, alhora, ens farà 
més conscients de com volem viure. L’objectiu és fer lloc al nostre cor per viure un Nadal amb sen-
tit. Lluny de la dinàmica consumista, redescobrir el significat de l’arribada del Fill de Déu, que neix 
pobre entre els pobres. Perquè agrair els dons que rebem de la mare Terra i optar per una vida més 
austera també ens ajuda a seguir l’Evangeli de Jesús.

CONTINGUT | El calendari d’Advent de Parròquies EcoSolidàries consta de petites pregàries, breus 
reflexions, consells concrets i pràctics per cuidar l’entorn, i també de recursos audiovisuals lligats a 
aquest temps litúrgic i a la cura de la casa comuna. Quina mena de missatges hi trobarem?

 ECOCONSELL: recomanació pràctica per viure l’ecologia integral 

 PREGUEM-CONTEMPLEM: contemplació, petició o acció de gràcies adreçada a Déu 

 REFLEXIÓ-DIÀLEG: invitació a repensar alguna actitud quotidiana 

   RECURS AUDIOVISUAL: vídeo o música  que ens convida a reflexionar i a pregar

MATERIAL | El muntatge del calendari es pot resoldre fàcilment i també permet destinar una 
sessió a l’aula, a l’esplai o a la catequesi, amb infants o amb les famílies, com un espai creatiu per 
personalitzar la proposta. Per muntar el calendari necessitem:

1. Un pot de vidre, de melmelada o de conserves, de boca ampla (77 mm de diàmetre) amb tapa. 
2. Imprimir els fulls dels missatges a doble cara i retallar les etiquetes. Les podem decorar.
3. Plegar els missatges i adherir-ne els marges amb un gomet. Posar-los dins del pot.
4. Podem acompanyar els missatges més grans amb alguna xocolatina de comerç just, fruits 
secs o agulles de fusta decorades amb idees que volem promoure en aquest temps (esperança, 
amistat, austeritat...). Els detalls hauran de ser ben petitons. Plegarem el missatge, amb el de-
tall a dins, i l’enganxarem pels marges amb gomets.
5. Enganxar el logotip del calendari damunt d’un paper quadrat amb cola de barra.
5. Amb un cordill, lligar el paper amb el logotip al voltant de la tapa.



1. Per més que siguis petit,
eixerida o eixerit,
fes que el món sigui millor
millorant-ne la llavor.

2. La Terra és com un jardí
que és de tots, de tu i de mi.
Oi que vols que faci goig?
Doncs no facis pas el boig...

3. ...embrutant-la a tort i a dret,
que a un planeta com aquest,
de prats verds i de cel blau,
la brutícia no hi escau.

4. Com que l’aigua és un bé escàs,
estalvia-la, ai las!,
que per dur la boca neta
no cal fer vessar l’aixeta.

5. En el bany vés lleugeret,
que per dur el darrere net
tampoc cal un oceà,
ni tan sols saber nedar.

6. A l’escola o al carrer
mai no llencis cap paper
i si el llença el teu amic,
vés i clava-li un pessic.

7. Fes servir la paperera:
sol ser la millor manera
de deixar l’entorn ben net
de papers i de xiclet.

8. Les deixalles selecciona.
Fes com fan a Barcelona
que és la nostra capital,
o al meu poble, tant se val:

9. Tenen contenidors grocs,
verds i blaus, i no són pocs,
on col·loquen, i fan bé,
el vidre, llauna i paper.

10. Pensa que tot s'aprofita.
És allò que diu la dita:
«Llaura fondo, posa fems
i tu deixa córrer el temps.»

11. No treballes, doncs, en va
si ajudes a reciclar,
que tard o d'hora germina
el fruit de la disciplina.

12. I el tabac? Fora fumera!
Que fa mal a la cartera,
a la gola i als pulmons.
Vols encara més raons?

13. T'has fixat qui fa l'endreça
d'aquest món , sense fer fressa?
El pagès, l'escombriaire...
Després tot pren un nou aire.

14. Aire fresc, de netedat,
a ple camp o a la ciutat;
de bellesa i harmonia
que ens retorna l'alegria.

15. Si vols net el teu planeta
tingues l'habitació neta,
que una feina tan immensa
és a casa on es comença.

16. Permeteu-me, doncs que acabi
amb la allò que deia un savi
en un breu, brillant, article:
«Si vols un món net, recicla.»

Text: Joan Vilamala.
Il·lustracions: Jaume Gubianas.

Auca del medi ambient
COMPLEMENT DIA 1



SETMANA 1: FEM-LI LLOC AL COR | 1-7 desembre
imprès: CARA

Dia 1: L’Advent 

Dia 5:
Càntic de les criatures 

de Sant Francesc

Dia 4: El gest de regar 
les plantes

Dia 2: Tenir temps

Dia 3: L’esperança Dia 6: Silenci tecnològic

Dia 7: Recordem 
els més pobres



Jesús, aquests dies d’Advent, volem fer-te lloc al 
cor. Volem tenir temps per a tu… Aturem-nos un 
moment per pensar en quins moments del dia 
has sigut a prop nostre, quines persones ens han 
ajudat, ens han dedicat un somriure, una paraula 
amable… Donem gràcies per les vegades que et 
fas present entre nosaltres, malgrat que no et 
sapiguem reconèixer.

De vegades hi ha dies que són foscos. Els amics 
estan una mica pesats, els pares ens persegueixen 
perquè endrecem l’habitació, les mates no surten 
a la primera… Com podem posar-hi esperança? En 
aquest temps d’Advent, em comprometo a cuidar 
l’esperança, i a donar així un color nou a la nostra 
vida i a la de les persones que tenim al voltant. 
Fem-ho amb l’actitud de qui sap posar la cara, els 
ulls, les mans i el cor al vent. Com canta en Raimon: 

bit.ly/alvent

El temps d’Advent ens prepara per a l’arribada 
de Jesús. Tu ens prepares un gran regal, el de la 
teva vinguda. Per rebre’t bé, intentarem ser més 
reflexius, ens esforçarem per estar més tranquils i 
dedicar més temps a tenir cura de l’entorn natural. 
Perquè desitgem que el nostre cor estigui preparat 
per celebrar un Nadal més net, seguirem els 
consells de l’auca del medi ambient.

(Indiqueu quin número de text correspon a cada 
dibuix de l’auca.)

Sant Francesc d’Assís, patró de l’ecologia, és un 
exemple de vida viscuda en pobresa, amb la natura 
i els més humils. Avui llegim el seu Càntic de les 
criatures:

Lloat sigues, Senyor, amb totes les criatures, 
i especialment el nostre germà sol, 
que dóna el dia i ens il·lumina, 
i és bell i radiant i de gran resplendor. 
El seu resplendor ens revela la teva infinita bellesa. 
Lloat sigues, Senyor, per la germana lluna 
i els estels; en el cel els formares 
resplendents, preciosos, bells. 
Lloat sigues, Senyor, pel germà vent; 
per l’aire i la boirada, la serenor i els temps 
d’ells, a les criatures dónes sosteniment. 
Lloat sigues, Senyor, per la germana aigua 
que és útil, humil i preciosa i casta. 
Lloat sigues, Senyor, pel germà foc que il·lumina 
la nit i és bell i joiós i vigorós i fort. 
Lloat sigues, Senyor, per la nostra germana terra 
que ens nodreix i governa, 
regalada amb fruits, d’acolorides flors i herbes.

Sant Francesc d’Assís

Avui ens fixarem en les plantes de casa. Què fa que 
donin fulles verdes i flors de colors? Les plantes 
necessiten llum i aigua. Fem un petit gest, discret, 
senzill i també bonic. Jesús, ensenya’ns a compartir, 
com ho fas tu, el do de la vida amb els altres. Qui 
vol regar les plantes de casa aquesta setmana? 

Aquests dies la publicitat és un bombardeig. 
Podem passar uns dies sense mirar aquella sèries 
de televisió que tant ens agrada? O desconnectar 
el mòbil i la tauleta i oblidar-nos dels vídeos 
de YouTube? I si en comptes de rebre tantes 
invitacions a comprar i comprar, fem silenci i 
escoltem una estona a qui tenim al costat? Aquesta 
setmana ens comprometem a jugar més a l’aire 
lliure i a prescindir de les pantalles. Pactem un límit 
amb els de casa?

Jesús, estem contents perquè s’apropa la festa de 
Nadal. Estem contents perquè serà una festa bonica 
i hi haurà moltes coses que ens faran feliços. Però 
et volem demanar, Jesús, que no oblidem que 
tu vas néixer pobre i que vols que nosaltres ens 
recordem que hi ha molta gent que també és pobre. 
Jesús, ensenya’ns a recordar-nos dels que passen 
necessitat, i ensenya’ns a compartir els nostres béns 
amb ells.

SETMANA 1: FEM-LI LLOC AL COR | 1-7 desembre
imprès: DORS



SETMANA 2: FEM-LI LLOC A CASA | 8-14 desembre
imprès: CARA

Dia 8: Menys és més!
Dia 10: Millor
sense plàstics

Dia 13: Em dones força

Dia 9: Què fa feliç 
a Jesús?

Dia 11: Més a poc a poc

Dia 12: Orelles 
per escoltar

Dia 14: Gràcies 
pel do de l’aigua



Jesús ve. L’esperem posant atenció al nostre 
voltant. Hi ha algú que ens necessita? Obrim bé 
els ulls perquè a  prop sempre tenim algú a qui cal 
fer costat, acompanyar, ajudar o simplement amb 
qui compartir aquesta espera del Nadal. Què creus 
que farà feliç a Jesús? Què li portaries tu si fossis 
el Rabadà? Mentre escoltem i cantem el Rabadà, 
pensem… Què podem aportar als altres per fer-los 
feliços? bit.ly/elrabada

Les presses, les activitats que fem diàriament per 
omplir el nostre dia a dia sovint no ens permeten 
el temps necessari per buscar una estona de 
silenci i reflexió personal o en família. Busquem 
una estona, escoltem el silenci i remenem dins del 
nostre cor. De ben segur que hi ha un espai per a 
Jesús. Fem uns minuts de silenci i escoltem el batec 
del nostre cor: cada dia que ell s’apropa, batega 
amb més força.

Aquests dies potser estem fent la carta als Reis. 
Us heu parat a mirar quants jocs i joguines teniu 
als armaris de casa? Sabeu on són? Recordeu 
quan els vau rebre? Qui us els va regalar? Les 
compartiu, aquestes joguines? En necessiteu gaires 
més? Jesús, ajuda’ns a valorar l’amistat i a regalar 
aquesta estimació amb detalls que no facin malbé 
l’entorn. Potser podeu visitar mercats d’intercanvi 
per donar idees als Reis d’Orient, suggerir-los 
experiències i sortides en família a la natura o al 
teatre, en comptes de joguines que s’acumulen a 
l’armari. Menys és més! Recordeu que estem fent 
espai perquè vingui Jesús?

Us imagineu viure un dia sense plàstics? 
Impossible? Pensem en la quantitat d’envasos i 
embolcalls que fem servir una sola vegada i després 
llencem. Aquests dies procurarem anar a comprar 
amb el cistell, portar bosses de roba de casa, 
comprar la fruita i la verdura al mercat i carregar-
la en una caixa de cartró. Buscarem botigues on 
venguin la pasta, l’arròs, els cereals i els llegums a 
granel. Podem fer pastissos i galetes casolanes, i 
així no n’haurem de comprar d’industrials. Som-hi!

L’any 2011 Sergio Dalma i l’Escolania de Montserrat 
van posar veu a la cançó de la Marató de TV3. Avui 
donem gràcies a Déu per les vegades que sentim 
la seva força dins nostre. Una força que fa possible 
coses que mai no hauríem imaginat. 

bit.ly/emdonesforca

Mireu: al nostre cos tenim orelles. Orelles que 
poden escoltar o que poden fer-se el sord. Avui 
escoltarem els qui pateixen les conseqüències de 
l’escalfament global. Milers de persones han hagut 
de marxar de casa com a conseqüència del canvi 
climàtic. D’altres pateixen malalties respiratòries 
per la mala qualitat de l’aire. Fem un petit exercici 
en família. Els més grans ens ajudaran a buscar les 
darreres factures dels subministraments de casa 
(llum, gas, electricitat, telèfon…), per saber com 
afecta el nostre estil de vida al planeta.

Calculem la nostra petjada ecològica:
bit.ly/petjadaecologica

Per un Nadal més auster, avui ens fixarem en com 
utilitzem l’aigua. Obrir l’aixeta de casa i que en ragi 
aigua… és un miracle! Preguem avui per tantes 
persones que no tenen accés a l’aigua potable. 
Cada vegada que ens raspallem les dents, tancarem 
l’aixeta. Procurarem dutxar-nos a l’estil dels 
mariners (amb l’aigua justa i necessària!). Serà una 
manera de compartir allò que ens has donat amb 
els altres pobles del món i amb els germans que 
més ho necessiten.

SETMANA 2: FEM-LI LLOC A CASA | 8-14 desembre
imprès: DORS



SETMANA 3: CELEBREM | 15-21 desembre
imprès: CARA

 Dia 15: Sobrietat 
en les festes

Dia 18:
Marxant de felicitat

Dia 20: A casa

Dia 16: Les figures
del pessebre

 Dia 17:
Acollim els més febles Dia 19: Gràcies 

per la natura!

Dia 21: 
Com Josep i Maria 



Anem a contemplar de ben a prop el pessebre de 
casa. Quan siguem tots vora el pessebre, llegim:
Els pastors i pastores, la dona que renta, la vella 
que fila, el brau caçador que sempre vigila… Els 
àngels, els tres reis, Josep i Maria... Tots aquests 
personatges del nostre pessebre, com esperaven 
Jesús? Trieu un personatge. Expliqueu amb qui 
us identifiqueu i què us crida l’atenció d’aquesta 
figura.

Vet aquí una història d’amistat entre dos nens 
molt especials. Aquests dies que preparem el 
nostre cor per a l’arribada de Jesús, què ens diu 
la protagonista d’aquest curmetratge? Quina és la 
seva actitud? Com acollim els més febles?

Vegem el curtmetratge Cuerdas, de Pedro Solís 
García: bit.ly/curtcuerdas

Jesús mai no va rebutjar la festa i la celebració. 
Així, doncs, celebrem Nadal, amb alegria, goig, 
il·lusió... amb els qui estimem. Però fem-ho de 
manera humil, sense ostentacions, sense despeses 
desmesurades ni malbaratant els aliments. Mirem 
d’agrair el plat a taula, amb una petita benedicció 
abans de sopar, mesurant què hi posem per no 
haver de llençar menjar. Fem que aquest any la 
taula estigui ben parada: per un Nadal solidari i 
responsable.

És la història d’un home que estava tip de plorar. 
Mirà al voltant seu i va veure que la felicitat la tenia 
al davant. Estirà la mà i la volia agafar. La felicitat 
era una flor. La va collir, i encara no la tenia a la mà 
que ja s’havia esfullat. La felicitat era un raig de sol. 
Aixecà els ulls per escalfar-se la cara i tot seguit un 
núvol el va apagar. La felicitat era una guitarra. La 
va acaronar amb els dits. Les cordes es posaren a 
grinyolar. Quan al capvespre tornava a casa, el bon 
home seguia plorant. L’endemà va seguir buscant 
la felicitat. A la vora del camí hi havia un nen que 
ploriquejava. Per tranquil·litzar-lo, collí una flor i la 
hi donà. La fragància de la flor els perfumà ambdós. 
Una pobre dona tremolava de fred, coberta amb 
els seus parracs. Ell la va portar fins al sol, i també 
ell s’hi escalfà. Un grup de nois cantava. Ell els 
acompanyà amb la seva guitarra. També ell es 
delectà amb aquella melodia. En tornar a casa, 
de nit, el bon home somreia de debò.

Jesús també va ser nen. Una família senzilla i 
treballadora el va educar i el va fer créixer. Josep 
i Maria l’estimaven i el respectaven. Jesús va 
aprendre l’ofici de fuster del seu pare. Segur que 
ajudava a casa. I nosaltres, som responsables 
com ell? Aquests dies classificarem amb cura les 
deixalles que generem. En desparar la taula, cada 
residu anirà al seu lloc: l’orgànic al cubell marró, 
perquè pugui ser reciclat; el bric de llet, al groc; 
si queda oli a la paella, en un pot a banda, per 
no contaminar l’aigua. Déu està sempre al nostre 
costat i ens ajuda a ser cada dia una mica millors.
I si ens fan falta idees… mirem el vídeo De 
Consumir a Consumidor responsable:
bit.ly/consumidorresponsable

Gràcies, Senyor, 
per la natura que has creat, 
per la terra i el mar, 
per les muntanyes, les valls i els rius, 
per les persones que treballen la terra 
i recullen els aliments dels camps. 
Gràcies, Senyor, 
per aquestes muntanyes, pels arbres i els fruits. 
Gràcies, Senyor, 
pel sol que ens dona llum, 
pel mar que és tan bonic, 
on es reflecteix la llum de la lluna i el sol.

Escoltem Hi havia un jardí - Marina Rossell:
bit.ly/jardirossell

Sant Josep va ser el pare de Jesús. Maria i ell el van 
educar. Gràcies a ells Jesús va créixer assenyat i 
generós. Sant Josep va ser un bon pare, i Jesús va 
aprendre moltes coses al seu costat: va aprendre a 
ser pacient; va aprendre a fer la feina ben feta; va 
aprendre a servir els altres; va aprendre a ajudar. 
Avui preguem per tots els pares del món: que 
sàpiguen ser com Josep i Maria pacients i amables, 
i que estimin molt els seus fills. 

SETMANA 3: CELEBREM | 15-21 desembre
imprès: DORS



SETMANA 4: REGALEM | 22-24 desembre
imprès: CARA

Dia 22: Quan és Nadal?

Dia 24:
Just a temps

Dia 23: Compartir



Jesús, estem contents per totes les joguines que 
tenim i els regals que rebem. I et donem gràcies per 
tota la gent que ens estima. Ensenya’ns a compartir 
allò que som i que tenim. Fes que sapiguem regalar 
també nosaltres la nostra amistat, la nostra ajuda i 
la nostra il·lusió a qui ho necessiti.

Vegem el vídeo Estimats Reis d’Orient: 
bit.ly/estimatsreis

En Josep Thió va escriure la nadala ‘Quan somrius’ 
que diu: “És Nadal al teu cor quan somrius content 
de veure’m”. Sant Francesc també contagiava 
l’alegria. Fem que la nostra vida sigui sempre cant i 
dansa.

Busqueu-la per internet i canteu-la! 
bit.ly/quansomrius

Tornem a mirar-nos el pessebre de casa i llegim:
Josep i Maria són a punt d’arribar a Betlem. Hi ha 
anat perquè s’han d’empadronar, apuntar a la llista 
dels qui han nascut al poble.

Maria ja està ben a punt de tenir el fill que duu 
al ventre. És fosc i fa fred. Enlloc no troben on 
dormir. Tot és ple. Josep veu Maria molt cansada. 
Preocupat per ella, continua buscant lloc per 
descansar i dormir.

Finalment troben un lloc: el pessebre on viuen els 
animals. Hi van arribar just a temps. El fill de Maria 
va néixer de seguida.

No hi havia cap bressol per posar-hi l’infant. Josep 
omple de palla una menjadora i hi posen Jesús. 
Maria el tapa ben tapadet. Jesús és nat! 

SETMANA 4: REGALEM | 22-24 desembre
imprès: DORS
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