
L’EDUCADOR, TESTIMONI
D’ESPERANÇA

Som educadors perquè tenim una 
esperança infinita en la persona humana.
Perquè creiem que la persona sempre pot
millorar.
Perquè pensem que la persona és argila, 
però argila emmotllable.
Perquè pensem que la persona és un feix 
de possibilitats.
Perquè estem segurs que, malgrat tot, el 
cor de la persona és obert.
Perquè esperem que la persona 
esdevingui més bona.
Perquè esperem contra tota esperança.
Perquè som de la de d’Abraham.
Si no fos així, si no creguéssim en la 
persona humana...
... no perdríem el temps en una feina 
inútil
... no diríem mai: Fes-ho bé!
... no diríem mai: Endavant!
... no diríem mai: Molt bé!
... no ens doldrien els errors i els 
sofriments dels qui volem educar.
... ja no seríem educadors; no sé què 
seríem, però educadors no.

(Fragment del poema 
“L’educador, testimoni d’esperança” de 
l’Esteve Pujol)

Pare,  et  donem  gràcies  per  tot  el  que
rebem  dels  infants  i  adolescents  en  la
nostra tasca educativa.

Gràcies també, per poder-los acompanyar
en  el  seu  creixement  compartint   les
seves il·lusions i dificultats. 
En aquest temps de descans ajuda’ns a
revisar la nostra tasca com a educadors,
les nostres actituds, el nostre compromís i
la nostra implicació. 
Que la pregària ens esperoni a encetar un
nou  curs  sent  educadors,  testimonis
d’esperança.

SERVEIS D’ EMERGÈNCIA 

Sempre hi són. Persones amb 
disponibilitat absoluta. Les 24 hores 
del dia, durant els 365 dies de l’ any.
Sense horaris.  Faci fred o faci calor,
estiguin en bon o mal humor.

Són unes feines explícitament 
evangèliques, estan disposats a 
donar la vida pels altres.

Que aquest testimoni d’esforç i 
d’entrega sigui un mirall per a tots 
nosaltres, els qui tenim feines 
normals.

Sigui quin sigui la nostra tasca, 
ajuda’ns Pare a fer-la el millor 
possible, amb la màxima exigència i 
professionalitat,  pensant en els 
altres i sent solidaris amb els  
nostres companys.

FEINES D’ HOTELERIA

“La persona floreix amb el treball. El
treball és la forma més comuna de 
cooperació que la humanitat hagi 
generat en la seva història.

Us demano no oblidar que hi ha una
sana cultura del  repòs, de l’oci, que
no és mandra, i que per exemple, 
permet als pares jugar amb els seus
fills.
Perquè la persona no és només 
treball.”

(Papa Francesc, audiència als 
representants dels Sindicats italians, del  
28/6/17)

Perquè uns puguem descansar uns 
altres han de continuar treballant. 
Recordem-nos durant aquests dies 
d’estiu dels treballadors i 
treballadores del sector del lleure: 
cambrers, conserges, taxistes, 
personal de neteja, cuineres… que 
sovint treballen en condicions molt 
precàries, en jornades extenuants i 
sous d’explotació.



ELS QUE NO PODEN FER 
VACANCES

En aquest dies que la majoria de 
nosaltres  estem gaudint de les 
vacances, en les quals acostumem a
fer coses que durant el curs no 
podem realitzar, com ara dedicar el 
nostre temps lliure als altres, 
compartir el lleure amb
la família i amics, relaxant-nos a la 
platja tot mirant el mar o a la 
muntanya contemplant la natura o 
simplement fent un viatge per 
conèixer món.

Recordem-nos de tots aquells que
no poden fer vacances perquè estan
sols,  perquè estan malalts, perquè 
no tenen recursos econòmics i han 
de seguir lluitant el seu dia a dia, 
perquè estan en països en guerra i 
es juguen la vida creuant  mars.

Per tot això Pare, feu que sapiguem 
valorar aquest tresor que tenim de 
poder gaudir de  les vacances i que 
d’alguna manera tinguem presents a
tots aquells que no  poden tenir-ne.

ELS  QUE  APROFITEN  L'ESTIU:
RETROBAMENT  INTERIOR,
EXERCICIS ESPIRITUALS 

Recollits.

En moviment.

Silenci.

Contempla des de tots els punts de

 vista.

La creació de Déu.
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