
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA            curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS               15 –  19 de novembre  

Aquest curs durant les estones d’acollida reflexionarem sobre el temps: Què podem aprendre del passat? Com viure 

el present? Què esperem del futur? 

Dilluns 15  Crisis ecològica  https://www.youtube.com/watch?v=4e_Duq-e5YM&t=136s 

Què ens espera després de tants esforços, lluites, il·lusions i disgustos que ens porten a la desolació de deserts 

assedegats? No tenim un altre objectiu sinó produir cada vegada més, gaudir cada vegada millor d’allò produït i 

consumir més i més, fins a ser consumits per la nostra pròpia caducitat? 

L’ésser humà necessita una esperança per viure. L’home necessita en el seu cor una esperança que es mantingui 

viva, encara que altres petites esperances es vegin malmeses i fins i tot completament destruïdes. 

Els cristians trobem aquesta esperança en Jesucrist i en les seves paraules, que «no passaran». Recullo les últimes 

paraules del vídeo que ens senyalen el camí a seguir. 

Dimarts 16 

En aquest vídeo podeu veure diferents escenes de pel·lícules on diuen frases molt interessants sobre la vida i on 

també es reflexiona sobre el passat. 

https://www.youtube.com/watch?v=DgMecoNIiz8 

 

Dimecres 17 

Una de les coses més importants de la vida, és saber quan no rendir-te, i no posar-te límits per aconseguir el que 

vols. Encara que la gent t’ho impedeix, sempre has de continuar perquè, sinó, al final, no ho aconseguiràs. El vídeo 

que veureu a continuació ho explica perfectament. 

https://youtu.be/O0UGC-TmNMo  

 

Dijous 18 

Hem escollit aquest vídeo, ja que ens mostra que hem d’aprofitar cada moment i sobretot amb les persones que 

estimem. En aquest vídeo mostra un senyor que mentre passen els anys cada vegada tenia més globus, que 

representaven les persones que estimava, i llavors també sumava records. El vídeo ens ensenya que al pas del temps 

entra molta gent nova en la teva vida la qual et marcarà, però també hi haurà gent que marxarà quan menys t’ho 

esperes, així que hem de gaudir al màxim de la gent que estimem, ja que en algun moment inesperat o esperat 

marxaran. 

https://www.youtube.com/watch?v=GrAadfiqy7U 

Divendres 19 

Aquesta història explica que hi ha gent que no li costa res perdre i reconèixer que l’oponent ha sigut millor, en canvi 

hi ha gent que se li fa molt dur i ha de fer qualsevol cosa per ser el millor. 

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomUç 
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