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ENDAVANT, ORGULLOSOS DEL NOSTRE PASSAT   

I AMB UN FUTUR QUE FEM DIA A DIA 

Dilluns 21  

Què ens passa als humans que sovint no respectem la vida manifestada en la natura, en les persones…? Hi 

ha imatges que impacten pel que són i representen i desvetllen sentiments, preguntes… Avui ens fixem en 

Jesús. Davant de Jesús Crucificat podem acostar-nos a ell agraïts: ell ens ha estimat sense mesura, podem 

contemplar-lo commoguts: ningú no ens ha estimat així. Podem abraçar-nos a ell per trobar forces enmig 

dels nostres sofriments i penes. 

Es va identificar tant amb les víctimes innocents que va acabar com elles. La seva paraula molestava. Havia 

anat massa lluny parlant de Déu i la seva justícia. Ni l’Imperi ni el temple ho podien consentir. Calia 

eliminar-lo. 

 Els crucificats encara hi són. Els podem veure cada dia a qualsevol telenotícies. Hem de prendre 

consciència de les víctimes innocents de la fam i de les guerres, en les dones assassinades per les seves 

parelles, en els que s’ofeguen en enfonsar-se les seves pasteres. Hem de dir prou a tanta violencia. 

 Audacia del corazón    https://www.youtube.com/watch?v=h4Syxtfkigg 

 

Dimarts 22 

En la vida sempre que puguis fes el treball en equip. Perquè quan hi ha algun problema important treballar 
junts surt molt millor. Si ens ajudem entre tots és possible de trobar les solucions que necesitem. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM 

 

Dimecres 23 

Amb aquest vídeo us volem mostrar que la violència no és normal i que mai s’ha de callar cap d’aquestes 

situacions ja que cada cop anirà a més i pot acabar portant a situacions que ja no tenen solució. 

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

 

Dijous 24 

Aquest anunci, a part de fer publicitat, ens vol fer adonar de que encara que tots els teus dies siguin iguals 
tu els pots canviar amb la teva actitud, pots estant més content o relacionar-te més amb els teus 
companys… Així trobaràs que tots els teus dies tenen alguna cosa diferent. 
  
https://youtu.be/CaHNWffKNEY 

 

Divendres 25 

De vegades algunes persones se senten soles o pateixen assetjament escolar. En aquest vídeo podem 
comprendre que és millor canviar i arriscar-se estar sol que continuar mal acompanyat. 
https://www.youtube.com/shorts/EYC5OyGWhQA 

https://www.youtube.com/watch?v=h4Syxtfkigg
https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM
https://www.youtube.com/watch?v=ieoQuKUxhnM
https://youtu.be/CaHNWffKNEY
https://www.youtube.com/shorts/EYC5OyGWhQA

