
  

M’AJUDES? Avui és demà                curs 2020-2021      1 - 5 març 

 

Dilluns 1    Estem en temps de QUAR…  Has vist la cartellera del primer pis? 

Mc 9,2-10. De vegades tenim la gran sort d’experimentar la presència del sagrat enmig de la vida. 

Aquestes moments ens donen força i alè en el dia a dia. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2prq3TMMno&feature=emb_logo 

Podem viure de forma diferent. Les persones no són simplement atractives o desagradables, interessants o 
sense interès. Cada persona és única, té la seva història, la seva interioritat ... , està vivint a cada moment 
el miracle de la vida i de l’amor. Gràcies! Quina meravella redescobrir la nostra identitat!  

I la quaresma és el temps per redescobrir qui som, què cerquem, on es trobem... 

 

Dimarts 2 

Aquesta imatge representa la desigualtat de condicions entre els homes i les dones. És trist pensar que en 

tots els països hi ha masclisme, en alguns més en alguns menys. És per això que, si bé és veritat que hem 

de solucionar el problemes masclistes del nostre país, ens hem de centrar més en els països en els que la 

diferència és més gran. 

https://twitter.com/acollides/status/1364874613050777603/photo/1 

 

Dimecres 3 

Hem triat aquesta imatge ja que els dos gèneres han de ser iguals i no els hem de comparar. Han de tenir el 

mateixo valor ja que tots som persones. I si tots ens ajudem i ens valorem tindrem una societat molt millor. 

https://twitter.com/acollides/status/1364874763408207873/photo/1 

 

Dijous 4 

Hem escollit aquesta imatge ja que volem mostrar que tots som iguals independentment del nostre 

gènere. També hem volgut incloure el gènere no binari ja que molta gent no li dona importància i ho 

discrimina. Ser el gènere que siguis, no et fa més o menys, el que defineix com ets és el que dius i les teves 

accions. 

https://twitter.com/acollides/status/1364874919021072385/photo/1 

 

Divendres 5  

Què preten el feminisme? Lluitar per la superioritat de les dones o per la igualtat entre homes i dones?  

https://twitter.com/acollides/status/1364875320533413896/photo/1 
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