
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS              18 – 22 octubre  

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 18      En el basurero  https://www.youtube.com/watch?v=fTIGATpjLgM 

SÓN GRANS, ENCARA QUE NO HO SÀPIGUEN 

Mai surt el seu nom als diaris. No posseeixen riqueses, però tenen alguna cosa que no es pot comprar amb diners: 

bondat, capacitat d’acollida, tendresa i compassió envers el necessitat. Persones senzilles i bones que només saben 

viure donant un cop de mà i fent el bé. 

Gent que no coneix l’orgull ni tenen grans pretensions. Homes i dones als quals se’ls troba en el moment oportú, 

quan es necessita la paraula d’ànim, la mirada cordial, la mà propera. 

Pares senzills i bons que es prenen temps per escoltar als seus fills petits, respondre les seves infinites preguntes, 

gaudir amb els seus jocs i descobrir de nou al costat d’ells el millor de la vida. Mares incansables que omplen la llar 

de calor i d’alegria. Dones que no tenen preu, ja que saben donar als seus fills el que més necessiten per enfrontar-se 

confiadament al seu futur. 

Aquesta gent desconeguda són els qui fan el món més habitable i la vida més humana. És possible que ningú els 

agraeixi mai res. Probablement no els faran grans homenatges. Però aquests homes i dones són grans perquè són 

humans. En això rau la seva grandesa. Ells són els millors seguidors de Jesús, car viuen fent un món més digne, com 

ell. Sense saber-ho, estan obrint camins al Regne de Déu. 

 

Dimarts 19 

La cançó que estem a punt d’escoltar ens recorda que hem d’aprofitar cada instant que podem passar amb els 

nostres avis. Ells són grans referents a la nostra vida, persones estimades i amb les que es pot confiar. I, encara que 

se'n vagin, cal recordar-los amb tot l’amor possible per així no oblidar-los. Ells formen part de la nostra història. 

https://youtu.be/f3TK6JrX8vA 

 

Dimecres 20 

Aquesta història està inspirada en la vida real  d’una persona i com veuràs al vídeo un dia pots tenir moltíssimes 

persones al teu voltant i a l’altre no tenir res, però així és la vida i has de seguir endavant sempre. Algun dia tots 

serem vells amb arrugues i el pas del temps no haurà sigut res més que un malson. Per això no et centris en el que 

pot passar o el que va passar, centra’t en el present ja que és el que realment pots canviar. 

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

 

Dijous 21 

Els reptes no s’aconsegueixen en un minut. Molts dels objectius que ens proposem son complicats i difícils. Si no hi 

posem dedicació, cura i esforç no els assolirem mai, o al menys, no de la millor manera possible. Si cada dia 

aboquem el nostre gra de sorra, al final acabarem tenint una gran muntanya. Per créixer com a persones, necessitem 

https://www.youtube.com/watch?v=fTIGATpjLgM
https://youtu.be/f3TK6JrX8vA
https://www.youtube.com/watch?v=GrAadfiqy7U


aprendre, i treballar cada dia una mica, i així, arribar a la meta. Aquest vídeo ens ensenya que l’esforç diari i les 

ganes de fer-nos grans, mentalment ens ajuden a aconseguir nous reptes.. 

https://youtu.be/vdYtjK_BOM4 

 

Divendres 22 

Avui celebrem la festa del pare Claret, a continuació teniu el tràiler de la pel·lícula que s’ha estrenat recentment 

sobre la seva vida. Serveixi per recordar-lo avui: Catalunya, Cuba, Madrid… de teixidor a predicador i de bisbe a 

confessor de la reina, sempre missioner comunicant l’evangeli. 

https://www.youtube.com/watch?v=gF1sqohLLVQ 
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