
TALLERS I ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES, QUE TENEN EN COMPTE EL TREBALL 
COOPERATIU I EL DESCOBRIMENT DE LA REALITAT. 

A PARTIR DE LES HABILITATS PRÒPIES I A TRAVÉS DE JOCS DINÀMICS.

ACTIVITAT IMPARTIDA PER UNA PERSONA DE CÀRITAS

TALLERS ADAPTATS ALS NIVELLS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

Necessitem la revolució de l’ètica, 
la revolució del cor.

 www.caritasurgell.cat

Aung San Suu Kyi:
 “ L’autèntica  revolució és de l’esperit, nascuda del convenciment que és necessari 
canviar les actituds mentals i els valors que donen forma al progrés del 
desenvolupament d’una nació. 
Una revolució que tingués com a únic objectiu el canvi de les polítiques i de les 
institucions oficials  per millorar les condicions materials, tindria poques possibilitats 
d’èxit real. 
Sense una revolució de l’esperit, les forces que han produït les injustícies de l’antic règim 
continuaran en acció, plantejant una amenaça constant al procés de reforma i de
regeneració”.

            Nobel de la Pau (1991)



GENEREM ACTITUDS I CONVENCIMENTS NOUS

PER CANVIAR LES ESTRUCTURES PEL FUTUR

La vida mostra que no es poden oblidar els valors sòlids  i els principis bàsics de l'ètica: 
els hem de mantenir vigents  per no caure en crisi com la que el món viu. 

El nou paradigma ens exigeix trobar una nova manera d'actuar, de produir, de consumir, 
de governar, de gestionar les organitzacions públiques i privades i d'EDUCAR pel futur.

L'ètica és la condició essencial i irrenunciable per a un progrés integral de les persones i 
dels pobles. Sense ÈTICA no hi ha futur possible.

Càritas Urgell, amb el projecte “treballem els valors”, ofereix unes activitats que fomenten 
la dimensió ètica de les persones, els seus valors sòlids i la seva assertivitat. 

Càritas Urgell us ofereix tot el necessari per a realitzar aquestes activitats, pel que podeu 
contactar amb  un dels centres més propers :
 
La Seu d’Urgell. Tel 973 360 815,

laseu.cdurgell@caritas.es

Puigcerdà. Tel 972 140 174  
puigcerda.cdurgell@caritas.es

 

Els tipus d’activitats que oferim per a infants i joves s’organitzen en forma de quatre 
tallers, adaptats als nivells d’educació primària i educació secundària:

Taller A: La solidaritat
Taller B: El voluntariat
Taller C: El consum responsable / Comerç Just
Taller D: La sostenibilitat del planeta terra

VOLEM GENERAR ACTITUDS, VOLEM ACTIVAR EL PENSAMENT I VOLEM  PROMOURE L'ACCIÓ.

Balaguer, Tel 973 443  320  

balaguer.cdurgell@caritas.es

Vielha, Tel 973 641 357

sargelich.cdurgell@caritas.es

Treb
allem 

els va
lors!


