
  

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

Dilluns 1  ELS MÉS DESVALGUTS DAVANT EL MAL. COM TROBAR LA PAU? 

Avui obrim la finestra a una realitat frapant: els malats mentals. Uns estan reclosos definitivament en un centre. 

Altres deambulen pels nostres carrers. La immensa majoria viu amb la seva família. Estan entre nosaltres, però no 

susciten gaire l’interès de ningú.  

No resulta fàcil de penetrar en el seu món de dolor i de solitud. Privades, en algun grau, de vida conscient i afectiva 
sana, no els resulta fàcil conviure. Molts d’ells són éssers febles i vulnerables, o viuen turmentats per la por a una 
societat que els tem o es desentén d’ells. 
Des de temps immemorial, un conjunt de prejudicis, pors i recels ha anat aixecant una mena de mur invisible entre 
aquest món de foscor i de dolor, i la vida dels que ens considerem «sans».  
Avui es parla de la inserció social d’aquests malalts i del suport terapèutic que pot significar la seva integració en la 

convivència. Però tot això no deixa de ser una bella teoria si no es produeix un canvi d’actitud davant el malalt 

psíquic i no s’ajuda de forma més eficaç a tantes famílies. 

Hi ha famílies que saben cuidar el seu ésser estimat amb amor i paciència, col·laborant positivament amb els metges. 

Però també hi ha llars en què el malalt resulta una càrrega difícil de suportar.  

Quin lloc ocupen aquests malalts a les nostres comunitats cristianes? ¿No són els grans oblidats? L’evangeli de Marc 

subratlla de manera especial l’atenció de Jesús amb «els posseïts per esperits malignes».  

¿Qué es esto?  https://www.youtube.com/watch?v=2yZ7RbNlzQY&feature=emb_logo 

 
Dimarts 2 
Per poder aconseguir un món en pau, primer tothom a d'estar en igualtat de condicions. L’educació és 
indispensable pel futur d'una persona i, per tant, de la societat. Un vídeo impactant per fer una tutoria 
interesantíssima: https://www.youtube.com/watch?v=goYgwkk1zPs&feature=emb_logo 
 

Dimecres 3 
L’educació és fonamental en la vida d’un nen. Aquesta imatge ens fa reflexionar sobre els valors que 
transmet l’educació. Veient aquesta foto ens ve al cap com de privilegiats som al poder experimentar tots 
aquests sentiments diàriament i en primera persona. Per aquest motiu el dret a l’educació es tan 
important i tots els nens i nenes del món n’haurien de rebre. 
https://twitter.com/acollides/status/1354770684682117120/photo/1 
 

Dijous 4 
L’educació ens prepara pel futur. El futur encara no es aquí però l’educació que rebem o no sí que és 
present i d’ella depèn en bona part què succeirà més endavant. 
https://twitter.com/acollides/status/1354767793053454339/photo/1 
 

Divendres 5 
Educar no depèn dels coneixements que rebem sinó de com o de qui els rebem... Tots podem recordar 
persones que ens han influït no per saber més o menys sinó per la bona relació que hi havia entre elles i 
nosaltres. 
https://twitter.com/acollides/status/1354771047250350082/photo/1 
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