
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afegeix algunes frases que diu la gent que t’envolta sobre les noves eleccions al juny 

 Tria aquella amb la que més t’identifiques... i  raona el per què? 

 Quines conseqüències poden derivar-se de les diferents posicions? 

 Per què creus que les persones pensen així? Què hi ha al darrera de les diferents 
posicions? 
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La comunitat política neix, doncs, per buscar el bé comú, en el qual troba la seva justificació plena i el seu 
sentit i del que deriva la seva legitimitat primigènia i pròpia. El bé comú abasta el conjunt d'aquelles 
condicions de vida social amb les quals els homes, les famílies i les associacions poden aconseguir amb 
major plenitud i facilitat la seva pròpia perfecció. (Gaudium et Spes, núm. 74) 
 

És obligació dels qui creiem en Déu i tots aquells que simplement reconeixen el valor moral de la persona fer 
el que estigui al nostre abast perquè les institucions i estructures que encarnen la nostra convivència 
s'acostin tant com sigui possible als plans de Déu, en favor de la fraternitat i de la justícia. (Els Catòlics en la 
Vida Pública. Instrucció Pastoral CEE, núm.59) 
 

La política, tan denigrada, és una altíssima vocació, és una de les formes més precioses de la caritat, perquè 
busca el bé comú. Hem de convèncer-nos que la caritat «no és sols el principi de les microrelacions, com en 
les amistats, la família, el petit grup, sinó també de les macrorelacions, com les relacions socials, 
econòmiques i polítiques». Prego al Senyor que ens regali més polítics als quals els dolgui de debò la 
societat, el poble, la vida dels pobres! És imperiós que els governants i els poders financers aixequin la 
mirada i ampliïn les seves perspectives, que procurin que hi hagi treball digne, educació i atenció de la salut 
per a tots els ciutadans. (Evangelii gaudium, núm. 205) 

 
 
 
 

 Reflexiona i comenta aquests textos. Què t’aporten? Per què? 

 Com creus que hauria de ser una bona política?  
            Raona (i dialoga) la teva resposta.  

 Que cal per fer-la possible? 
 
 

 
 

 
 Creus que hauries de modificar alguna cosa després d’aquesta reflexió?  

 Què podries / podríeu fer per suscitar la reflexió política amb la gent que t’envolta? 
(Recordeu que és molt important concretar : a qui, què, quan)  

Jo no penso anar a 
votar... total per a 
que després facin 
el que vulguin... 

 

Estic tipa que els 
polítics l’únic que 

busquin és accedir al 
poder o romandre-hi V
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Doncs jo crec que si que hem de 
votar perquè segur que els vots 
conservadors hi seran tots, i si 
nosaltres passem, després no 
ens podrem queixar... 

Si els polítics no 
són capaços de 
parlar i negociar, 
perquè hem de 
tornar a votar? 

 

Jo si votaré, i a més a més amb 
uns amics hem proposat seguir 
el compliment del programa del 
partit al que votarem cadascun 
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