
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA              curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS                31 – 4 febrer 

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 31  https://www.youtube.com/watch?v=Jf5EV_5F14U&t=4s 

Ser humans, conscienciar que vivim amb els altres. ¿Cap a on porta l’individualisme, el tancament en un 

mateix? Si obrim els ulls i mirem al voltant, constatem que resulta difícil viure a contra corrent. Ens fa por 

de ser diferents. Es necessita una gran dosi de coratge per a ser fidels a les pròpies conviccions, quan 

tothom s’acomoda i s’adapta a «la massa, a l’anonimat». És més fàcil instal·lar-se còmodament a la vida i 

viure en un tancament egoista. 

Al començament, potser hom escolta encara aquesta veu interior que li diu que no és aquest el camí 

encertat per créixer com a persona ni com a creient. Però aviat ens tranquil·litzem. No volem passar per un 

«anormal» o «estrany». I així seguim caminant. En ramat. A  l’Evangeli se’ns segueix convidant a ser fidels al 

projecte de Jesús: viure desperts, actuar amb valentia ajudant els altres. 

 

Dimarts 1 

Aquest vídeo fa una bona reflexió sobre el temps, ja que explica molt clarament i bé el seu gran valor i la 

seva gran importància, la qual no sempre li donem. ¿Què fas d’aquest regal de la vida que has rebut? 

https://www.youtube.com/watch?v=0psXSR8dZYo 

 

Dimecres 2 

Aquest vídeo ens mostra clarament que hem de seguir els nostres somnis i no importa ni el temps que 
triguem ni les circumstàncies que s’hi oposin. Aquesta superació ens fa més sensibles als altres. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vfJPAidI0u4 

 

 

Dijous 3 

Aquest vídeo en mostra la importància del temps. En diu que no perdem temps ja que és molt valuós. El 
temps no és per sempre ja que algun dia s’acabarà per això sempre l’hem de cuidar i aprofitar-lo al màxim. 
Pots fer un breu exercici que et donarà molta pau: tancar els ulls, fer silenci i concentrar-te en la teva 
respiració. Descobriràs una realitat extraordinària: el batec de la vida! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KEZvHGbtpkQ 

 

Divendres 4 

Aquest vídeo l’hem escollit perquè es tracta de seguir millorant la nostra societat, ja que els experts diuen 
que no serà molt bo el nostre futur si no ens preparem. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ePuHFpzWEeM 
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