
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS               7 – 11 març 

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 7   https://www.youtube.com/watch?v=7fO983P30OQ&t=4s 

És la nostra gran temptació. Reduir tot l’horitzó de la nostra vida a la mera satisfacció dels nostres 

desitjos: poder, ambicions... 

 

La nostra més gran satisfacció, i de vegades gairebé l’única, és pair i consumir productes, articles, 

objectes, espectacles, llibres, televisió, poder... Ens enganyem si pensem que és aquest el camí de 

l’alliberament i de la vida. No estem veient que una societat que cultiva el consum i la satisfacció no 

fa sinó generar insolidaritat, irresponsabilitat i violència? 

 

Quaresma.  Aprendre de Jesús, les seves inoblidables paraules: «L’home no viu només de pa; viu de 

tota paraula que surt de la boca de Déu». 

No necessitem alliberar-nos de la nostra avidesa, egoisme i superficialitat, per despertar en nosaltres 

l’amor i la generositat? ¿No necessitem escoltar Déu, que ens convida a gaudir creant solidaritat, 

amistat i fraternitat? 

 

Dimarts 8 

Aquest vídeo es posa en la pell d’una família de tortugues i ens proposa de reflexionar sobre els 

perills que les amenacen. 

https://www.youtube.com/watch?v=bQUCId3Jn3s 

 

Dimecres 9 

Hem de reciclar els vidres, plàstics i papers per després poder-los reutilitzar sense que hi hagi cap mal 

estar en el medi ambient.  

https://youtu.be/PFlBhPP7iXA 

 

Dijous 10 

Cada vegada hi ha més plàstics al mar, aquests s’han agrupat formant illes. Són molt perilloses ja que 

cada vegada s’estan fent més grans. Hem d’intentar utilitzar menys plàstic i llençar-los a les 

papereres adequades i reciclar ja que gràcies a tu podem intentar que aquest increment de plàstics 

disminueix.  

https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8 

 

Divendres 11 

En aquest vídeo ens expliquen com está afectant als animals el canvi climatic ja que han d’emigrar a 

diferents llocs per trobar menjar i temperatura que sigui adequada per ells. 

https://www.youtube.com/watch?v=5yxvZYsAvdc 

https://www.youtube.com/watch?v=7fO983P30OQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=bQUCId3Jn3s
https://youtu.be/PFlBhPP7iXA
https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8
https://www.youtube.com/watch?v=5yxvZYsAvdc

