
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS          4 – 8 d’abril 

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 4    NO TIREU PEDRES      https://www.youtube.com/watch?v=_E7cm6HGjeM&t=12s 

En qualsevol societat hi ha models de conducta que, explícitament o implícitament, configuren el 

comportament de les persones. Són models que determinen en gran part la nostra manera de pensar, 

d'actuar i de viure. 
Mirant la teva família què es el que més m’agrada del pare o de la mare? Són els teus referents? Quin és el 
teu propòsit a la vida? 

Davant tantes condemnes fàcils, Jesús ens convida a no condemnar fredament als altres, sinó a 
comprendre'ls des de la nostra pròpia conducta personal.  

 

Dimarts 5 

Hem de cuidar el planeta ja que el els humans depenem d’ell per menjar i per sobreviure. Si, per exemple, 

tirem brossa a l’aigua quedarà contaminada, farà que la vegetació es mori i els animals herbívors (alguns 

dels quals ens alimentem) desaparegui posant en perill la nostra supervivència. 

https://www.youtube.com/watch?v=M3z-YPsumOw 

 

Dimecres 6 

Quina meravella poder veure, recordar i actualitzar què significa un regal. El millor regal: La vida 

El mejor regalo  https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=rgHV-m8dFDg 

 

Dijous 7 

Avui Ucraïna, ahir Síria, abans d’ahir països de l’Àfrica... Quan aprendrem a viure? Quines són les arrels de 
la violència? Com superar les tensions que podem tenir entre nosaltres? 

Per què hem de morir? https://www.youtube.com/watch?v=LnYoqnUWf8U 

 

Divendres 8 

Aquesta propera setmana celebrem la Setmana Santa. L’ambient del mitjans de comunicació la redueixen 

molt sovint a les “vacances de setmana Santa”. Cal tornar a descobrir la persona de Jesús i com el seu 

esperit ha transformat en bondat, solidaritat i estimació a tantes i tantes persones. Aquest vídeo ens pot 

ajudar una mica a obrir horitzons. 

https://www.youtube.com/watch?v=xLOxt98OSFk&t=23s 
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