
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA            curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS               22 –  26 de novembre  

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 22   https://www.youtube.com/watch?v=ROW_a96R_Qs&t=20s 

TESTIMONIS DE LA VERITAT 

És a punta d’alba. Pilat ocupa el setial des del que dicta les seves sentències. Jesús compareix lligat de mans, com un 

delinqüent. A Pilat li resulta increïble que aquell home intenti desafiar Roma: «Per tant, tu ets rei?».  

Pilat viu per extreure les riqueses dels pobles i conduir-les a Roma. Jesús viu «per donar testimoni de la veritat». La 

seva vida és tot un desafiament: «Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu». Pilat no és de la veritat. No 

escolta la veu de Jesús. D’aquí a unes hores intentarà apagar-la per sempre. 

El seguidor de Jesús no és «guardià» de la veritat, sinó «testimoni». El seu quefer es viure la veritat de l’evangeli i 

comunicar l’experiència de Jesús, que està canviant la seva vida. 

Dimarts 23 

En un any poden canviar moltes coses, en un instant pot canviar tot. La vida no és gens previsible (com hem pogut 

comprovar en aquest últims anys). La història de Barcelona té un passat, i li espera un futur únic, d’imprevistos i 

molta alegria. Encara que molts cops la vida no és com esperem, sempre podem aprendre dels errors i avançar. 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200326/barcelona-confinamiento-coronavirus-video-

7905688?jwsource=cl 

 

Dimecres 24 

Alguna vegada us hagués agradat parlar amb el vostre jo del passat per avisar-lo/la del que passarà i dir-li que es 

prepari? Tots tenim un passat i un futur, fins i tot el Claret. Sempre tindrem preguntes sobre què passarà o què 

hagués passat si, però potser hem d’aprendre que no hi ha resposta per aquestes preguntes. Mirant el següent vídeo 

ho entendreu. 

https://www.youtube.com/watch?v=S2SV63tq0gs 

 

Dijous 25 

Aquest vídeo explica sobre de no perdre el temps i la importància de viure al màxim el temps que tenim. Viure el 

present però també tenint en compte el futur. 

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

 

Divendres 26 

Hem triat aquest vídeo ja que creiem que és molt important viure bé el present, no mirar mai enrere i mirar sempre 

endavant. Caure està permès, aixecar-se és obligatori. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3eeuCzeQI4 
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