
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA              curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS                7 – 11 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 7   Qüestió de confiança  https://www.youtube.com/watch?v=1k0e39gsDHg 

Lc 5,1-11. Déu es fa servir de persones que dubten, que se senten dèbils com Pere i tots els altres apòstols, 

però a la vegada es deixen modelar pel mestre de Natzaret en la seva vida. La crisi de fe ha comportat una 

manera diferent, no sempre més sana, d’enfrontar-se a la pròpia realitat. De fet, en prescindir de Déu, no 

pocs viuen la seva vida de manera més confusa i solitària. «No tinguis por, Pere, Anna, Jordi ...”  Reconèixer 

la nostra realitat amb sinceritat  es per al creient, la forma sana de renovar-se i créixer com a persona. 

Dimarts 8   DIA INTERNACIONAL DE PREGÀRIA I CONCIENCIACIÓ CONTRA LA TRATA DE PERSONES 

Degut a la pobresa extrema, causada por l’atur, los salaris injustos i la cobdícia humana, la gent busca altres 

països per tots els mitjans per a poder sobreviure. Per una altra banda, hi ha persones sense consciència 

que exploten a les persones vulnerables i se n’aprofiten despietadament. D’aquesta manera les 

converteixen en esclaves. Els traficants les treuen il·legalment dels seus països, prometent uns bons 

treballs. I les víctimes son sotmeses a treballs forçats, prostitució i extracció d’òrgans  

https://www.youtube.com/watch?v=vPq2poxHwyY 

 

Dimecres 9 

Els líders mundials s’han reunit a Glasgow amb els activistes climàtics més reconeguts per prendre 

decisions de com actuar davant la crisis climàtica que molts consideren una amenaça existencial. 

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

 

Dijous 10 

Us presentem la historia d’una ciutat que està plena de contaminació i brutícia. Fins que a un nen fanàtic de 

la música se li acudeix com reutilitzar i reciclar la brossa per convertir-la en instruments, així, la ciutat 

queda molt més neta i lliure de contaminació.  

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

 

Divendres 11 

Aquest vídeo ens fa reflexionar sobre la sostenibilitat del nostre planeta i com la tecnologia juga també un 

paper important. Com diu el vídeo “No esperis que les màquines resolguin tots els problemes per tu, canvia 

la teva manera de pensar”. Necessitem posar el nostre granet de sorra en aquesta tasca per poder viure en 

un món millor. 

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