
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA             curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS                  16 – 20 maig 

En la recta final del curs mirarem cap al futur repassant els grans reptes que tenim 

plantejats de cara al 2030.   

Dilluns 16  Els humans ens construïm sobre la fonamentació de l’amor (relacions familiars, afectives, 

treball, solidaritat...). Les teves qualitats són també per als altres. Cal superar la cultura individualista. 

https://www.youtube.com/watch?v=zE0HzqnPC2Q 

L’estil d’estimar de Jesús és fantàstic. El seu amor té un caràcter servicial, es posa al servei dels qui el 

poden necessitar més. Fa lloc en el seu cor i en la seva vida als qui no tenen lloc en la societat ni en la 

preocupació de la gent. Defensa els febles i petits, els que no tenen poder per defensar-se a si 

mateixos, els que no són grans o importants. S’acosta als qui estan sols i desvalguts, als qui no 

coneixen l’amor o l’amistat de ningú. 

L’habitual entre nosaltres és estimar els qui ens aprecien i volen de veritat, ser afectuosos i atents amb 

els nostres familiars i amics, per després viure indiferents cap als que sentim com estranys i aliens al 

nostre petit món d’interessos. No obstant això, allò que distingeix el seguidor de Jesús no és qualsevol 

«amor», sinó precisament aquest estil d’estimar que consisteix a acostar-se als qui poden necessitar-

nos. No ho hauríem d’oblidar. 

 

Dimarts 17 

En aquest experiment, podem veure que si entre tots fóssim una mica més generosos i empàtics, 

podrìem reduir la situació actual pobresa i la falta de menjar al mon.  

https://www.youtube.com/watch?v=uFvI-JHzCuk 

 

Dimecres 18 

Tot i la fam que hi ha al món hi ha excés d’aliments. Què passa? Que hi ha sobres que s’acaben 
desaprofitant. Per això hi ha gent que no s’alimenta. Això ho podem solucionar tant fer la llista de la 
compra cada dia per no desaprofitar aliments com acabant-se el menjar diari. 
https://www.youtube.com/watch?v=10rLMuVo1hQ 
 

Dijous 19 

No pensem en què nosaltres no som els únics que hem de menjar i que hi ha moltes altres persones 
en el món que no poden menjar, però si tots ens ajudem, podem aconseguir que molta gent tingui 
aliment. Acabar amb la fam i millorar el món. Està a les nostres mans. 
https://www.youtube.com/watch?v=i3NMYVBSFKo 

Divendres 20 

Amb els 5 kg que gastem de blat per produir 1 kg de carn podríem alimentar a cinc persones i així 
acabar amb la desnutrició humana que pateixen els pobres del planeta. Tot plegat és el resultat de  
l'excés de carn que mengen els rics. 
https://www.youtube.com/watch?v=B-g9ZiNCHeM 
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