
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS           20-23 setembre 

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 20     Recréate https://www.youtube.com/watch?v=Ud1x8Jm9Q4Y&t=18s 

Per a nosaltres, important és l’home de prestigi, segur de si mateix, que ha aconseguit l’èxit en algun camp 

de la vida, que ha aconseguit sobresortir per sobre dels altres i ser aplaudit per la gent. Aquestes persones 

el rostre de les quals podem veure constantment a la televisió: líders polítics, «premis Nobel», cantants de 

moda, esportistes excepcionals… Qui pot ser més important que ells? 

Segons el criteri de Jesús, senzillament aquests milers i milers d’homes i dones anònims, de rostre 

desconegut, als qui ningú farà cap homenatge, però que es desviuen en el servei desinteressat als altres.  

Segons Jesús, hi ha una grandesa en la vida d’aquestes persones que no aconsegueixen ser feliços sense la 

felicitat dels altres. La seva vida és un misteri de lliurament i desinterès. Saben posar la seva vida a 

disposició dels demés. Actuen moguts per la seva bondat. La solidaritat anima el seu treball, el seu quefer 

diari, les seves relacions, la seva convivència. 

No viuen només per treballar ni per gaudir. La seva vida no es redueix a complir les seves obligacions 

professionals o executar diligentment les seves tasques. La seva vida conté alguna cosa més. Viuen de 

manera creativa. Cada persona que troben en el seu camí, cada dolor que perceben al seu voltant, cada 

problema que sorgeix al costat d’ells és una crida que els convida a actuar, servir i ajudar. 

   

Dimarts, 21  
No sempre acabem de valorar la importància del temps i com a conseqüència sovint el malgastem. Per 
aquest motiu quan una oportunitat es presenta davant nostre hem d’aprofitar-la. El nen pren la situació de 
dificultat com una ocasió per enfrontar-se a l’adversitat. Així  doncs, deixa de centrar-te en el futur. 
Aprofita el present sempre que puguis, fent que cada moment millori la teva història, el teu passat quan 
miris enrere 
https://www.youtube.com/watch?v=lGZufSXkPWo 

 

Dimecres 22 

Un professor explica el sentit de la vida amb l’ajuda de pilotes de golf, pedres, sorra i cervesa… Has 

d’aprofitar el temps per cercar allò que de debò és més important i sembrar el teu 

futur.https://youtu.be/Aw1lOieUVDs 

  

Dijous 23 

Aquest vídeo t’ajuda a reflexionar sobre el futur: que mai no és tard per creure en tu mateix. De cada error 
se n'aprèn i cada dia pot ser millor que l’anterior. En 150 anys hem avançat molt, continuem així.  
https://www.youtube.com/watch?v=7jamzK0C4Eg 
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