
  

M’AJUDES? Avui és demà            curs 2020-2021  16-19 febrer 

Dilluns 16   

Blanco o negro  https://www.youtube.com/watch?v=jxeisaZKc94&feature=emb_logo 

ESTENDRE LA MÀ 

La felicitat només és possible allà on ens sentim acollits i acceptats. On falta acolliment, falta vida; el nostre ésser es 

paralitza; la creativitat s’atrofia. Per això una «societat tancada és una societat sense futur, una societat que mata 

l’esperança de vida dels marginats i que finalment s’enfonsa a si mateixa» (Jürgen Moltmann). 

Vivim com «a la defensiva», cada vegada més incapaços d’escurçar distàncies per adoptar una postura d’amistat 

oberta cap a tota persona. Ens hem acostumat a acceptar només els més propers. Els altres els tolerem o els mirem 

amb indiferència, si no és amb cautela i prevenció. 

Ingènuament pensem que, si cada un es preocupa d’assegurar la seva petita parcel·la de felicitat, la humanitat 

seguirà caminant cap al seu benestar. I no ens adonem que estem creant marginació, aïllament i solitud. I que en 

aquesta societat serà cada vegada més difícil ser feliç. 

Per això el gest de Jesús adquireix especial actualitat per a nosaltres. Jesús no només neteja el leprós. Estén la mà i el 

toca, trencant prejudicis, tabús i fronteres d’aïllament i marginació que exclouen els leprosos de la convivència. Els 

seguidors de Jesús hem de sentir-nos cridats a aportar amistat oberta als sectors marginats de la nostra societat. Són 

molts els que necessiten un cop de mà estesa que arribi a tocar-los. 

 

Dimecres 17 

Escoltar i escoltar-nos, dos actituds fonamentals per a poder-nos ressituar i sabem on som. Podeu escoltar 

a Victor Küppers: Por què és tan important aprendre a escoltar 

https://www.youtube.com/watch?v=LtMQDPAnauE&feature=emb_imp_woyt 

 

Dijous 18 

Aquesta imatge representa que totes les persones del mon són iguals, dona igual si són dones, homes, 

nens o nenes. Tots som iguals. 

https://twitter.com/acollides/status/1359887532176125955/photo/1 

 

Divendres 19  

La igualtat es pot calcular. Les desigualtats són reals, no són fantasies: hi ha menys dones que són 

directives, les dones cobren menys, les malaties de dones s’estan investigant menys…  Falta gaire per que 

les xifres comencin a  parlar d’igualtat? 

https://twitter.com/acollides/status/1359887630209531910/photo/1 
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