
  

M’AJUDES? Avui és demà            curs 2020-2021  22-26 febrer 

Dilluns 22    Es la hora https://www.youtube.com/watch?v=6lmjgje8rUM&feature=emb_logo 

LA CONVERSIÓ ENS FA BÉ Algú es preguntarà: però com viure aquesta experiència?, quins passos donar? 

El primer és aturar-se. No tenir por de quedar-se a soles amb nosaltres mateixos per fer-nos les preguntes 

importants de la vida: qui sóc jo?, què estic fent amb la meva vida?, és això l’únic que vull viure? 

Aquesta trobada amb si mateix exigeix sinceritat. L’important és no continuar enganyant-nos per més 

temps. Cercar la veritat del que estem vivint. Descobrir com estem danyant la nostra vida no té per què 

enfonsar-nos en el pessimisme o la desesperança. Dins de cadascú està actuant sempre una força que ens 

atrau i empeny cap al bé, l’amor i la bondat.  

Convertir-se és canviar el cor, adoptar una postura nova davant la vida, prendre una direcció més sana. 

Col·laborar en el projecte de Déu. Tots, creients i menys creients, poden donar els passos esmentats fins 

aquí. Déu meu, crea en mi un cor ben pur, fes renéixer en mi un esperit ferm. Torna’m el goig de la teva 

salvació» (Sal 51 [50]). 

Dimarts 23 

Tots som humans i tots tenim els mateixos drets. #IGUALTAT PER A TOTHOM 

Simplemente la vida  https://www.youtube.com/watch?v=QvDmRvLJDWE&feature=emb_logo 

 

Dimecres 24 

De debò ens esforcem per crear les condicions que permetin a dones i homes tenir les 

mateixes oportunitats? 

https://twitter.com/acollides/status/1362425965440364550/photo/1 

 

Dijous 25 

Actualment les dones no tenim el dret de manar sobre el nostre cos i per una igualtat 

de gènere la primera cosa que hem d’aconseguir és poder manar sobre el nostre cos. 

https://twitter.com/acollides/status/1362426202082979840/photo/1 

 

Divendres 26 

Avui en dia vivim en una societat masclista, dia a dia ho estem intentant canviar. Al 

final tots som persones iguals, siguis home, dona, blanc, negre… Tots mereixem un 

respecte. No tothom ha tingut la sort de néixer en un país on el masclisme no 

predomina en la societat i junts podem ajudar a altres països a agafar el nostre 

exemple. 

https://twitter.com/acollides/status/1362426604992024578/photo/1 
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