
Dia del Dejuni Voluntari 
Divendres, 7 de febrer de 2020  
Jornada Nacional de Mans Unides 
Diumenge, 9 de febrer de 2020

Valora!

Troba diferències entre les dues fotos

Cuida!

Gaudeix la creació!

Admira!
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 Quaresma 2020  
  Quadern d’activitats  
  per a nens i famíliesQUI MÉS PATEIX  

EL MALTRACTAMENT AL  
PLANETA NO ETS TÚ



Ordena lEs lLetrEs  
I TROBA paRAULES  

prÒpiEs de Quaresma

oracions de quaresma

1 de març:  
1r Diumenge de Quaresma
Jesús, moltes vegades  
sento temptacions com Tu. 
M’agradaria ser la millor, 
tenir sempre raó, tenir tot  
el que em ve de gust;  
però sé que és més feliç  
qui dóna que qui rep; que 
haig de ciure senzillament  
i compartir; que els altres 
també em poden ensenyar. 
Fes-me millor persona,  
més humil i 
generosa.

8 de març:  
2n Diumenge de Quaresma

15 de març:15 de març:  
3r Diumenge de Quaresma
Senyor, crec que Tu pots 
donar-me una aigua que 
calmi la meva set. Vull  
ser més amable, curosa 
amb els meus amics, més 
obedient, més treballadora 
en el col·le i col·laborar en  
el que pugui a casa. L’aigua 
de la teva paraula i del teu 
amor m’ajuda a aconseguir 
els meus bons propòsits.  
Ensenya’m a cercar-te  
amb el cor.

Amic Jesús, m’agrada molt 
estar amb tu, a l’església, 
quan resem a casa,  
quan ajudo a algú que  
em necessita, quan  
comparteixo el que tinc, 
quan sóc feliç amb altres 
persones. Ensenya’m a  
estar sempre pendent  
dels que se senten sols  
o tristos perquè pugui  
acompanyar-los i  
donar-los suport.

n C v e i o r o s 
O c i a r o 
t i r a t a C 
j i D n u e

_ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _

De les quatre idees que surten en les paraules 
anteriors, què pots fer tu per tenir cura  
de la creació? 

v No llençar deixes al terra,  
    ni a cap lloc que no sigui adient.  
v Ajudar els meus pares a reciclar,  
    col·locant en cada contenidor  
    la brossa corresponent.  
v Menjar tot el que em posin  
    al plat. Si no tinc gaire gana,  
    diré que em posin menys per  
    tal que no es llenci.  
v Demanar al bon Déu que  
    m’ajudi a ser curós amb  
    la casa comuna.  
v No barallar-me ni enfadar-me  
    amb les persones.  
v Apagar els llums, sempre que  
    no les necessiti.  
v Anar amb compte amb el paper. 
    Utilitzant només el que em faci  
    falta.  
v Agrair a Déu, i als altres, les feines  
    que fan perquè visqui millor.

COMPROMISOS



22 de març:  
4º Diumenge de Quaresma

29 de març:  
5è Diumenge de Quaresma
En el final de la Quaresma 
vull demanar-te, Pare Déu, 
perdó per totes les vegades 
que no em porto com dec. 
Tu ets la Vida veritable,  
qui creu en tu és feliç i Viu. 
Dóna’m la teva pau, la teva 
alegria, el teu afecte i  
ensenya’m a transmetre’ls 
als altres. Gràcies, Senyor, 
per estimar-me tant i  
per donar-me el teu amor.

5 d’abril:  
Diumenge de Rams
Amic Jesús, tots et reben 
avui amb alegria i  
t’aclamen: HOSANNA!  
Que en la meva vida sàpiga 
jo lloar-te i beneir-te, fins i 
tot quan les coses no em 
surtin com m’agradaria. 
Ajuda’m a romandre fidel  
a la teva paraula.  
Contagia’m amb el teu 
exemple. Regala’m  
la confiança en tu.  
Dóna’m força perquè  
no em cansi de seguir-te.

Lloat siguis Senyor, pels 
aliments que prenem,  
que ens donin força per tenir 
cura de la teva creació.  
T’agraïm el que ens regales.  
Dóna’ns la llum del teu Esperit 
per veure’t en els germans.  
Ensenya’ns a compartir, que 
no falti l’aliment del cos i de 
l’esperit a cap dels teus fills.  
Sigues beneït ara i  
per sempre.

Benedicció de la taula:

Algunes vocals d’aquestes frases s’han anat  
a fer un volt, pots trobar-les?

FUita DE VOCALS

A vegades sóc com el cec  
de la lectura, sobretot,  
quan no veig que faig coses 
malament i que amb això 
faig patir a altres persones. 
Ajuda’m, Jesús, perquè  
sàpiga reconèixer  
les meves faltes i així  
poder veure’t a tu, que  
ets la bondat i l’amor de 
Déu. Ensenya’m a seguir-te  
i a animar altres nens  
a conèixer-te.

SI    ANEM    AL    COL·L_G_    EN    A_TOBÚS     

O    EN    METR_,    CUID_M    LA    N_STRA    

SAL_T    I    LA    DELS    _LTR_S    P_RQUÈ 

C_NT_M_N_M    M_NYS  

 

SI    AP_GUM    LES    LL_MS    QU_    NO    F_M    

SERV_R,    _ST_LV_EM    _N_RG_A. 

 

SI    P_S_M    LA    BR_SS_    EN    EL    S_U 

C_NTEN_DOR    CORR_SPON_NT     

C__D_M    EL PLAN_TA    Q_E    ES      

LA    N_STRA    C_S_.



Més materials de Formació Cristiana a: manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias

El meu nom és Salma, visc a Beni Arous,  
a la província de Larraix, al Marroc. El clima  
és molt humit, per això hi ha molts boscos;  
últimament s’han talat molts arbres per a  
la producció agrícola. 
A més, sovint, les pluges són torrencials i  
s’erosionen els sòls. Les nenes hem d’anar  
a recollir llenya per ajudar a casa i no podem  
anar a escola. Amb el suport de Mans Unides s’han 
construït dos forns comunitaris que gasten menys 
llenya, així no hem d’anar a buscar-la tan lluny.  
Ara vaig a escola i aprenc feliç.

histÒriEs de SolidariTAT

Em dic Nirmala, tinc 12 anys. Estic en un internat 
a Eddapenial, una ciutat del centre de l’Índia,  
allí estudio. La meva família és molt pobra.  
En els últims anys hem tingut molts problemes  
a l’internat perquè no teníem aigua per beure,  
ni per a rentar-nos. Les religioses que ens atenen, 
recolzades per Mans Unides, han construït  
un tanc per recollir aigua de pluja; així hi haurà 
aigua per beure, per cuinar i per a la higiene,  
i podrem dedicar tot el temps i l’esforç a l’estudi, 
millorant el nostre aprenentatge i les possibilitats 
de desenvolupament futur.

Sóc l’Edrice, visc a Pechulina, una comunitat  
rural d’Haití, al Carib, on la gent és molt pobra.  
No tenim fonts, ni banys i fem servir l’aigua  
d’un rierol per beure i per rentar-nos. Tampoc  
no hi ha energia i cremem substàncies vegetals  
per il·luminar-nos; això provoca problemes  
de salut i deteriorament ambiental. 
Sense energia no podem estudiar quan  
el sol s’oculta. Mans Unides ha donat suport  
auna organització local per posar energia solar  
a les cases, així hi ha llum per estudiar, per  
a una nevera o per carregar el telèfon.  
La nostra vida ha millorat molt.
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Índia: Dret a l’AIGUA

Marroc: Dret a l’EDUCACIÓ

Haití: Dret a l’ENERGIA


