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L’acollida i
l’encontre
II festival de cine espiritual i amb valors relicole.
Bases i documents per a la reflexió.

Pascual Sanchis

Bases
-

2

-

-

La duració total del vídeo no serà inferior a 90 segons
ni superior a 210.
El contingut del mateix haurà de tractar el tema de
l’acollida i l’encontre.
El vídeo podrà estar muntat emprant qualsevol tècnica
cinematogràfica.
No es mostraran imatges ofensives o irrespectuoses.
Tots els vídeos començaran amb l’entradeta que es
proporciona que té una durada de 6 segons.
Al començament del vídeo, després de l’entradeta
obligatòria, es dedicaran 5 segons a mostrar el títol del
mateix i, al final, altres 5 segons per mostrar els codis
dels autors.
Cada vídeo ha de contar una història.

Entradeta
Pots descarregar-la ací:

O pots escanetjar aquest codi qr:
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Textos per a la reflexió
3

L’acollida és l’actitud d’acollir, de fer lloc en la nostra
vida, en el nostre cor, en el nostre temps… a altres
persones. És l’actitud de fer-se’n un poquet
responsable de l’altre, de rebre’l, d’oferir-li
tranquil·litat, ajuda, calor.
Acollir és donar oportunitats noves, és trencar
barreres, és oferir-se a l’altre com ens agradaria ser
rebuts.
L’encontre és l’acció de trobar-se. L’acció de creuar
dos camins i caminar una estona junts. L’acció de
mirar a l’altre com un altre jo, trobar-me a mi en ell,
trobar allò de bo i meravellós que té l’essència única i
irrepetible de cada ésser humà.
Us oferisc també tres paràboles evangèliques que
poden donar llum a la vostra reflexió cinematogràfica
sobre l’acollida i l’encontre.

Paràbola de l’ovella perduda
»Mireu de no menysprear cap d'aquests xicotets, perquè us
assegure que en el cel els seus àngels veuen constantment
cara a cara el meu Pare celestial. Què us pareix? Si un home té
cent ovelles i se li perd una, ¿no deixa les noranta-nou a la
muntanya i va a buscar la perduda? I si l'arriba a trobar, us
assegure que té més alegria per aquesta ovella que per les
noranta-nou que no s'havien perdut. Igualment, el vostre Pare
del cel no vol que es perda ni un d'aquests xicotets.
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Paràbola del bon samarità
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Un mestre de la Llei es va alçar i, per posar a prova Jesús, li va
fer aquesta pregunta:
--Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna?
Jesús li digué:
--Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?
Ell va respondre:
-- Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima,
amb totes les forces i amb tot el pensament, i estima els altres
com a tu mateix.
Jesús li digué:
--Has respost bé: fes això i viuràs.
Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús:
--I qui són els altres que haig d'estimar?
Jesús va contestar dient:
--Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans
d'uns bandolers, que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren
deixant-lo mig mort. Casualment baixava per aquell camí un
sacerdot; quan el veié, passà de llarg per l'altra banda.
Igualment un levita arribà en aquell indret; veié l'home i passà
de llarg per l'altra banda.
»Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d'ell, el
veié i se'n compadí. S'hi acostà, li va curar les ferides amb oli i vi
i les hi embenà; després el pujà a la seua pròpia cavalcadura,
el dugué a l'hostal i se'n va ocupar. L'endemà va treure's dos
denaris i els va donar a l'hostaler dient-li:
»--Ocupa't d'ell i, quan jo torne a passar, et pagaré les despeses
que faces de més.
»Quin d'aquests tres et sembla que es va comportar com a
proïsme de l'home que va caure en mans dels bandolers?
Ell respongué:
--El qui el va tractar amb amor.
Llavors Jesús li digué:
--Vés, i tu fes igual.
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Paràbola del fill pròdig
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I digué encara:
--Un home tenia dos fills. Un dia, el més jove digué al pare:
»--Pare, dóna'm la part de l'herència que em toca.
»Ell els va repartir els béns. Al cap d'uns quants dies, el més jove
va vendre tot el que tenia i se'n va anar amb els diners a un
país llunyà.
»Una vegada allí, dilapidà la seua fortuna portant una vida
dissoluta. Quan ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam
en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors es va
llogar a un propietari d'aquell país, que l'envià als seus camps a
pasturar porcs. Tenia ganes de menjar-se les garrofes que
menjaven els porcs, però ningú no li'n donava. Llavors
reflexionà i es digué: "Quants jornalers del meu pare tenen pa
de sobres i jo ací m'estic morint de fam! Aniré a trobar el meu
pare i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no sóc
mereixedor que em diguen fill teu; tracta'm com un dels teus
jornalers." I se n'anà a trobar el seu pare.
»Encara estava lluny, quan el seu pare el veié i es commogué,
corregué a tirar-se-li al coll i el besà. El fill li digué:
»--Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no sóc mereixedor
que em diguen fill teu.
»Però el pare digué als seus criats:
»--De pressa, porteu el vestit millor i poseu-li’l, poseu-li també
l'anell i les sandàlies, porteu el vedell gras i mateu-lo, mengem i
celebrem-ho, perquè aquest fill meu era mort i ha tornat a la
vida, estava perdut i l'hem retrobat.
»I es posaren a celebrar-ho.
»Mentrestant, el fill gran estava al camp. Quan, de tornada,
s'acostava a la casa, va sentir músiques i balls i cridà un dels
criats per preguntar-li què era allò. Ell li digué:
»--El teu germà ha tornat. El teu pare l'ha retrobat en bona salut
i ha fet matar el vedell gras.
»El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va
eixir i el pregava. Però ell li respongué:
»--Fa molts anys que et servixc sense desobeir mai ni un sol dels
teus manaments, i tu encara no m'has donat un cabrit per a fer
festa amb els meus amics. En canvi, quan ha tornat aquest fill
teu després de consumir els teus béns amb prostitutes, has fet
matar el vedell gras.
»El pare li contestà:
»--Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. Però
calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era
mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l'hem retrobat.
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Ferramentes per l’edició de vídeo
Edició de vídeo amb windows

Edició de vídeo online

Edició de vídeo amb android

Escanetja el codi qr per descarregar
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