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Els nens són els més importants
en el Regne de Déu
Quan van preguntar a Jesús qui era el més important en
el Regne de Déu va cridar un nen i va dir: “Si no torneu
a ser com els infants, no entrareu pas al Regne del cel”
(Mt 18, 3), i va fer una greu advertència als que fessin
mal als nens. Quan els deixebles apartaven els nens que
se li acostaven, Jesús es va indignar amb ells i els va dir:
“Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho impediu,
perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells” (Mc 10,
14). I Jesús els agafava en braços i els beneïa. Els cristians segueixen Jesús i per això han de protegir i defensar els nens, acollint els qui ho necessiten i denunciant
tot tipus de maltractament infantil.
Els nens han de ser protegits i defensats en qualsevol circumstància, ja que “un nen és el regal més
gran de Déu per a la família, per a un poble i per
al món” (Mare Teresa). Els nens són el futur de la
humanitat i per la seva naturalesa necessiten ajuda.
De vegades, els nens es veuen obligats a créixer en
condicions que clamen al cel; en moltes parts del
món hi ha una mancança d’una assistència sanitària,
d’una alimentació adequada, d’un mínim d’educació
escolar o fins i tot d’una llar. De la mateixa manera,
hi ha escàndols continus, com ara el tràfic de nens, el
treball infantil, el fenomen dels “nens del carrer”, la
utilització d’infants en les guerres, el matrimoni amb
menors o la pederàstia.
DOCAT, 122

El jutge em donarà la raó
La tia de la Camille vol la seva custòdia i la demana al
jutge, que finalment la dona a en Raymond. Els jutges són
els qui decideixen amb qui es queda a viure un nen orfe
o en cas que els pares no se’n puguin fer càrrec. Prenen
decisions molt importants. A la Bíblia també hi ha un llibre dels Jutges, que guiaven el poble d’Israel abans dels
Reis. Els jutges més famosos són Gedeó, Jeftè, Samsó i
una dona. Esbrina com es diu: ___________________
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hombre
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La seva mare és molt amable...
Durant l’excursió a la neu els nens de la llar d’acollida
es queden “astorats” quan veuen una mare que acarona
i consola el seu fill. Fins i tot pensen que pot ser que no
sigui la seva mare... Per què? Tria un dels personatges i
imagina el que està pensant mentre contempla l’escena.
Comparteix-ho amb els companys i companyes.

Claude Barras, 2016

Sinopsi

Esbrina en quin Salm i llegeix-lo en veu alta: __________

Fes tu el mateix
El policia Raymond va decidir adoptar en Carbassó i la
Camille. En Simon, encara que estava trist per haver
d’acomiadar-se dels seus amics, els va animar a marxar:
“Heu de marxar per nosaltres”, “No saps com és d’estrany
que adoptin nens grans”. Avui dia hi ha famílies que acullen nens que són orfes o que han estat separats dels
seus pares temporalment o definitivament. És molt difícil
trobar una família d’acollida per a diversos germans o per
a nens amb discapacitat. L’associació Nuevo Futuro està
a punt de celebrar 50 anys creant centenars de llars per
a nens i joves en situació de risc i desemparament. Organitza mercats solidaris tots els anys. Investiga: Quants
menors acull actualment? Quantes llars té? En quins
països? __________________________________
________________________________________
________________________________________

»

La vida d’en
Carbassó

En la Bíblia, Déu es mostra com un pare o una mare que
mai no abandona els seus fills: “Si mai m’abandonessin
pare i mare, el Senyor em recolliria”.

SEUS: Albacete, Alcalá d’Henares, Astúries, Àvila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cadis, Calahorra-Logronyo, Canàries, Cartagena, Còrdova, CòriaCàceres, Getafe, Girona, Granada, Jerez de la Frontera, Lleó, Lleida, Lugo, Madrid, Màlaga, Mallorca, Menorca, Ourense, Oriola-Alacant, Palència,
Pamplona-Tudela, Salamanca, Sant Sebastià, Sant Feliu de Llobregat, Santander, Santiago de Compostel·la, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Solsona,
Tarragona, Terrassa, Toledo, Tortosa, Tui-Vigo, Urgell, València, Valladolid, Vic, Vitòria, Zamora, Saragossa.
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Ignacio de
Loyola

Stop-motion
La pel·lícula es va rodar a França amb la tècnica
stop-motion, fotograma a fotograma, amb ninots de
làtex i silicona de 20 cm d’alçada. Amb aquesta tècnica es fotografien d’un en un els moviments dels
ninots i s’hi afegeixen les veus en la fase de postproducció. Has vist alguna pel·lícula realitzada amb
stop motion? Quina de les següents es va proposar
en l’anterior Setmana de Cinema Espiritual?
Coraline
ORGANITZA:

El Petit Príncep

La vida d’en Carbassó està basada en la novel·la de Gilles Paris Autobiografia d’un Carbassó, i ha estat premiada com a millor adaptació cinematogràfica infantil i juvenil de 2016, a més
d’aconseguir el Premi del Públic al Festival de Sant Sebastià, el
Premi a Millor cinta animada del Cinema Europeu i una nominació als Oscar. La història d’en Carbassó i els seus amics és un
drama dur, però està explicada amb una sensibilitat, una naturalitat i un humor que t’atrapen i et commouen des del principi.
En Carbassó és un nen que acaba de perdre la mare alcohòlica.
Com que el pare els va abandonar quan era petit, el porten a una
casa d’acollida que es transformarà en la seva veritable llar i on
descobrirà nous amics que també han patit situacions de maltractament i desemparament. Aprendrà a confiar en els altres,
fins i tot en els adults, i trobarà una nova família.
Títol original: Ma Vie de Courgette. Direcció: Claude Barras. Guió: Céline
Sciamma. Gènere: Animació, Drama, Comèdia. País: Suïssa. Música: Sophie Hunger. Durada: 66 minuts. Productora: Rita Productions-Blue Spirit
Animation-Gébéka Films.
Qualificació per edats: No recomanada per a menors de 9 anys.

La núvia cadàver
COL·LABOREN:

edebé
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Adéu, cap

Personatges i valors

Frases per dialogar

Al principi en Simon es burla d’en Carbassó, l’anomena “patata”, no el deixa
dormir i li agafa l’estel, però en Carbassó s’hi enfronta. Quan arriba la Camille
també tracta de “manar” i esbrinar per
què és allà, però la Camille no cedeix i
és ella que li “pren el pèl”. A primera
vista sembla un “abusador”, però en
el fons no és així. Dialoguem: Per què
creus que actua així? Hi ha cap “abusador” entre els teus companys o algú
que vulgui ser sempre el “cap”?

Assenyala dos o tres valors o qualitats
(positives o negatives) dels personatges. Quin és el teu personatge favorit?

Qui diu aquestes frases? Per què?

Carbassó:
Camille:
Simon:
Policia Raymond:
Tia de la Camille:
Empatia, Generositat, Tendresa, Amistat, Fortalesa, Lleialtat, Confiança, Optimisme, Iniciativa,
Autonomia, Respecte, Egoisme, Hipocresia...

_________: De vegades plorem perquè estem contents.
_________: Som tots iguals, ja no hi
ha ningú que ens estimi.
_________: Els nens no tenen voluntat.
_________: De vegades són els fills
els qui abandonen els pares.
_________: Heu de marxar per nosaltres.

Ordena la història

amb la mare. Ella segueix parlant sola i bevent cervesa.
Jo també bec molt”. Sabem que a casa patia abandonament i havia repetit curs, però la seva vida va canviar.

Ordena aquestes escenes de l’1 al 9.

De vegades somio que soc gran
En Carbassó de vegades somia que continua vivint amb
la mare, però s’alegra d’haver anat a la llar i conèixer la
Camille: “De vegades somio que soc gran i encara estic

Una veritable llar
“Et duré a un lloc on viuen altres nens
com tu, sense pare i sense mare”, diu
en Raymond a en Carbassó. Al centre
d’acollida hi trobarà una veritable llar,
amb nous amics, i aprendrà a estimar
i confiar en els altres, fins i tot en els
adults. Quan els nens no poden ser
atesos pels seus pares per diferents
motius, pateixen maltractament o
abandonament, són portats a un centre d’acollida fins que són adults o
una nova família els acull, tal com els
va passar a la Camille i en Carbassó.
Malauradament, en alguns països no hi
ha prou centres o famílies d’acollida i
molts nens viuen al carrer. Investiga:
Hi ha cap centre d’acollida de menors a
la teva ciutat?
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Imagina: Com seria la vida d’en Carbassó si la seva
mare no s’hagués mort? Inventa una nova història en la
qual també es pot trobar amb la Camille i els seus amics.
Comparteix-la amb els companys.

Es veu en els seus ulls que ja ho ha vist tot
Has sentit parlar alguna vegada de maltractament a menors? Coneixes algun nen o nena
que ha patit algun tipus de maltractament? En Carbassó vivia amb una mare alcohòlica
que gairebé no s’ocupava d’ell. El pare els havia abandonat. Però els companys de la llar
d’acollida també havien patit diferents tipus de maltractament o abandonament. En algun cas els seus pares no se’n podien ocupar. Uneix amb fletxes i dialoguem: Per què
eren a la llar d’acollida? Per què era difícil que alguna família els adoptés?
Alice		

Llavors Jesús va agafar un infant, el posà enmig
d’ells, el prengué en braços i els digué: “Qui acull un
d’aquests infants en nom meu, m’acull a mi, i qui m’acull
a mi, no m’acull a mi, sinó el qui m’ha enviat”.
Mc 9, 36-37

Simon
Camille
Bea
Ahmed

Els seus pares es drogaven
El seu pare va matar la seva mare i es va suïcidar
El seu pare és a la presó per un atracament
El seu pare feia coses fastigoses i és a la presó
La seva mare va ser expulsada del país

Sabies que...?

El maltractament infantil
és un problema mundial
amb greus conseqüències.
Milions de nens i nenes són
víctimes de maltractament
físic i emocional, abusos o
abandonament. Segons la
UNICEF, 6 de cada 10 nens
al món d’entre 2 i 14 anys
pateixen maltractament
físic diàriament i cada 5
minuts un nen mor a causa
de la violència.
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