
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS                       21 – 25 febrer 

Aquesta sèrie d’acollides se centren en reflexionar sobre “conviure en un planeta sostenible”. I és que la vida 

del planeta és el nostre futur. 

Dilluns 21  La paz en un abrazo  https://www.youtube.com/watch?v=ikk4mXvr14U&t=29s 

Avui el comentari és una mica més llarg, però val la pena comentar-ho. QUÈ ÉS PERDONAR? 

El missatge de Jesús és clar i rotund: «Estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien». Podem estimar 

l’enemic? Potser hem de començar per conèixer millor que significa «perdonar». 

És important, en primer lloc, entendre i acceptar els sentiments d’ira, rebel·lió o agressivitat que neixen en 

nosaltres. És normal. Estem ferits. Per no fer-nos encara més mal ens cal recuperar tant com sigui possible 

la pau interior que ens ajudi a reaccionar de manera sana. 

La primera decisió de qui perdona és no venjar-se. No és fàcil. La venjança és la resposta gairebé instintiva 

que ens neix de dins quan ens han ferit o humiliat. Intentem compensar el nostre sofriment fent patir qui 

ens ha fet mal. Per perdonar és important no malbaratar energies planejant la nostra revenja. 

És determinant sobretot no alimentar el ressentiment. No permetre que l’odi s’instal·li en el nostre cor. 

Tenim dret que se’ns faci justícia; qui perdona no renuncia als seus drets. Però l’important és anar-se 

guarint del mal que ens han fet. 

Perdonar pot exigir temps. El perdó no consisteix en un acte de la voluntat, que ho arregla ràpidament tot. 

En general, el perdó és el final d’un procés en el qual intervenen també la sensibilitat, la comprensió, la 

lucidesa i, en el cas del creient, la fe en un Déu del perdó del qual en vivim tots. 

Per perdonar cal a vegades compartir amb algú els nostres sentiments. Perdonar no vol dir oblidar el mal 

que ens han fet, però sí recordar-lo de la manera menys nociva per l’ofensor i per un mateix. Qui arriba a 

perdonar es torna a sentir millor. 

Qui va entenent així el perdó comprèn que el missatge de Jesús, lluny de ser una cosa impossible i irritant, 

és el camí encertat per anar guarint les relacions humanes, sempre amenaçades per les nostres injustícies i 

conflictes. 

 

Dimarts 22 

Amb aquest vídeo volem explicar la necessitat de RECICLAR, no tenim més planetes com a opció. La 
contaminació ambiental es va iniciar a Amèrica del Sud 240 anys abans de la Revolució Industrial, gràcies a 
activitats humanes i cada vegada va a més, ho hem de canviar JA!! 
  
https://youtu.be/qo3V6bGFCYc 

 

Dimecres 23 

Avui és el PINK SHIRT DAY: 

https://youtu.be/-ow3KcywyMg 

https://www.youtube.com/watch?v=ikk4mXvr14U&t=29s
https://youtu.be/qo3V6bGFCYc
https://youtu.be/-ow3KcywyMg


Aquest vídeo en anglès ens n’explica l’origen:  

https://www.youtube.com/watch?v=vBrFXwZbEY8&t=1s 

 

Dijous 24 

El món creix cada dia i no hi haurà aigua potable, personal sanitari ni educació si o cuidem el planeta ja que 
l’estem destruint. De Vegades no pensem que si tirem un paper, plàstic, residus per molt petit que sigui 
estem perjudicant al planeta. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ&t=6s 

 

Divendres 25 

Observem com canvia la natura al llarg dels anys i com acabarà si nosaltres no fem alguna cosa per aturar la 

extracció de minerals. 

https://youtu.be/d0ya0uQpu3U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vBrFXwZbEY8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ&t=6s
https://youtu.be/d0ya0uQpu3U

