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CLARET 150 ANYS                21 – 25 març 

 

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

VIDA ESTÈRIL 

El risc més greu que ens amenaça a tots és acabar vivint una vida estèril. Sense adonar-nos-en anem 

reduint la vida al que ens sembla important: guanyar diners, no tenir problemes, comprar coses, 

saber divertir-se… Ens estem instal·lant en una cultura que els experts anomenen «cultura de la 

intranscendència». Confonem el valuós amb l’útil, el bo amb el que ens ve de gust, la felicitat amb el 

benestar. Ja sabem que això no ho és tot, però procurem estar convençuts que en tenim prou. 

 

Jesús compara la vida estèril d’una persona amb una «figuera que no dóna fruit». Ens acontentem 

amb passar per aquesta vida sense fer-la una mica més humana? 

Criar un fill, construir una família, tenir cura dels avis, conrear l’amistat o acompanyar de prop una 

persona necessitada… no és «desaprofitar la vida», sinó viure-la des de la seva veritat més plena. 

 

 

Dimarts 22 

Aquest vídeo ens explica de manera divertida quines son les tres erres i com ens poden servir per 

protegir el planeta. 

https://youtu.be/yM0SeWPybu8 

 

Dimecres 23 

El planeta és el lloc on vivim tots nosaltres i l’estem destruint poc a poc. Encara que sembli mentida 

amb un petit gest que puguis fer poden canviar moltes coses. La mare naturalesa s'està cansant de 

tot el mal que li estem fent. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GXU5RVkA8LI 

 

Dijous 24 

És un vídeo que parla sobre la importància de cuidar el nostre medi ambient i protegir-lo el millor 

que podem. Encara que sembli que és massa tard encara podem arreglar-lo.  

 

https://youtu.be/-nXbrIA-Rug 

 

 

Divendres 25 

El paper és una de les coses que més utilitzem en el nostre dia a dia però és important recordar d’on 

prové: totes les selves que s’han hagut de tallar, totes les especies que s’han quedat desprotegides i 

totes les altres conseqüències que poden arribar a produir-se si el malgastem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gi8F1rk1ajE 
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