
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA              curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS                       2 – 6 maig 

Continuem reflexionant sobre qui som, què fem i amb qui estem... 

Dilluns 2 ¿Me quieres? https://www.youtube.com/watch?v=uje-ifs8DDo&t=8s 

M’ESTIMES?  El que no estima amb prou feines pot «entendre» res sobre la fe cristiana. L’amor brolla en 

nosaltres quan comencem a obrir-nos a una altra persona en una actitud de confiança i d’entrega que va 

sempre més enllà de raons, proves i demostracions.  

Així succeeix també en la fe cristiana. Jo tinc raons que em conviden a creure en Jesucrist. Però, si l’estimo, 

no és en últim terme per les dades que em faciliten els investigadors ni per les explicacions que m’ofereixen 

els teòlegs, sinó perquè ell desperta en mi una confiança radical en la seva persona. 

Quan volem realment una persona concreta, pensem en ella, la busquem, l’escoltem, ens sentim a prop. La 

fe cristiana és «una experiència d’amor». Només podem creure en Jesucrist «en el cas que vulguem 

estimar-lo i tinguem valor per abraçar-lo». 

Aquest amor a Jesús no reprimeix ni destrueix el nostre amor a les persones. Ans al contrari, és justament 

el que pot donar-li la seva veritable profunditat, alliberant-lo de la mediocritat i la mentida.  ¿Serem 

capaços d’escoltar amb sinceritat la pregunta del Ressuscitat: «Tu, m’estimes?». 

 

Dimarts 3 

Què és treballar en equip? En què consisteix treballar junts per un projecte? Una imatge val més que mil 

paraules. 

https://www.youtube.com/watch?v=PBJK-dnHULE 

 

Dimecres 4 

Sempre és possible fer alguna cosa per resoldre els problemes... Només cal que algú comenci. Fins que no 
posa en pràctica la solució els problemes continuen sent els mateixos.  
 

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

 

Dijous 5 

Algunes vegades el treball que fem és de grup encara que el resultat sembli resultar de l’esforç d’una sola 
persona. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yy-7exFxiNk 

 

Divendres 6 

Finalment treballar en equip és no deixar ningú fora perquè tothom tothom té alguna cosa per dir o per fer. 

 

https://www.ayudaparamaestros.com/2015/09/los-nadies-eduardo-galeano.html 
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