
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS               1 – 4 març 

Aquesta sèrie d’acollides se centren en reflexionar sobre “conviure en un planeta sostenible”. I és 

que la vida del planeta és el nostre futur. 

Dimarts 1 

«No hi ha cap arbre bo que doni fruit dolent ni cap arbre dolent que doni fruit bo. Cada arbre es 

coneix pel seu fruit: no es cullen figues dels cards ni es verema raïm de les bardisses». 

En una societat malmesa per tantes injustícies i abusos, on creixen els «cards» dels interessos i de les 

mútues rivalitats, i on broten tantes «bardisses» d’odis, discòrdia i agressivitat, cal que hi hagi 

persones sanes que donin una altra classe de fruits. Què podem fer cadascú de nosaltres per sanar 

una mica la convivència social tan malmesa com tenim? 

Necessitem entre nosaltres persones que sàpiguen acollir. Quan acollim algú, estem alliberant-lo de 

la solitud i li estem infonent noves forces per viure. Per molt difícil que sigui la situació en què es 

troba, si descobreix que no està sol i té algú a qui acudir, es despertarà de nou la seva esperança. 

Que important que és oferir refugi, acollida i escolta a tantes persones maltractades per la vida. Hem 

de desenvolupar també molt més la comprensió.  

Iniciem la quaresma: un temps preciós per retrobar-nos i oferir bons fruits. 

Fes el bé https://www.youtube.com/watch?v=16GXKqV88-E 

 

Dimecres 2 

Què passaria si els humans ocupéssim el lloc dels animals i els animals actuessin com ho fem avui en 

dia nosaltres? 

https://www.youtube.com/watch?v=p7LDk4D3Q3U 

 

Dijous 3 

La contaminació afecta a la natura però també a les persones, especialment en els infants i joves que 

estan en procés de creixement. 

https://youtu.be/937p2VVRhHs 

 

Divendres 4 

Necessitem la natura per a sobreviure. Intenta salvar la natura i et salvaràs a tu mateix. Sigues 

responsable i bo amb el medi ambient. 

https://www.youtube.com/watch?v=SPiheyuXCl8 
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