
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA            curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS               8 –  12 de novembre  

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, 8     Trenca la indiferència   https://www.youtube.com/watch?v=GRbI5ODDklE&t=142s 

MALA CONSCIÈNCIA 

Jesús no va ser indiferent a les persones, els seus preferits van ser els necessitats, els pobres, els febles. És veritat 

que molts missioners i voluntaris laics, que impulsats pel mateix esperit de Jesús, dediquen tota la seva vida i fins i 

tot l’arrisquen per defensar la dignitat i els drets dels més desvalguts. 

Els pobres comencen a inquietar-nos quan ens obliguen a plantejar-nos quin nivell de vida ens podem permetre, 

sabent que cada dia moren de fam al món no menys de setanta mil persones. 

A la pràctica, els pobres de la nostra societat no disposen dels drets que tenim els altres;  no representen res 

important per a gairebé ningú. Els pobres desemmascaren els nostres grans discursos sobre el progrés i posen al 

descobert la mesquinesa de la nostra caritat. 

L’episodi evangèlic en què Jesús lloa la viuda pobra ens deixa avergonyits als que vivim satisfets en el nostre 

benestar. Nosaltres potser donem una mica del que ens sobra, però aquesta dona que «passa necessitat» sap donar 

«tot el que té per a viure».  

Dimarts, 9 

Aquest vídeo reflexa com encara que hi hagi un passat, el podem deixar enrere, i començar de cero. O bé podem 

aprofitar el que ja hem aconseguit en un passat, continuar en el present, i poder canviar el futur. Ànims, agraeix cada 

dia el que tens i pregunta’t ¿què puc fer pels altres? 

https://www.youtube.com/watch?v=sH04N0BBFO8 

Dimecres 10 

No te rindas. Un poema preciós. ¿Com recuperar la confiança? Com aprendre a viure ara i aquí? Quins són els teus 

somnis? Fes-los realitat! 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2uUhIzDDsE&t=18s 

Dijous 11 

Aquest vídeo és un muntatge de qualsevol ciutat europea i ens podem fer moltes preguntes.  Ben segur que 
aquestes imatges les has vist moltes vegades i el repte es què podem fer per crear ciutats d’encontre i de solidaritat? 
I què podem fer per crear classes d’encontre i solidaritat? 

https://www.youtube.com/watch?v=MaDhlz1Ckmw 

 

Divendres 12 

En tot moment pots escollir ser feliç o no, segons el que esculls o deixes, i pots aprendre a enfrontar-te a les teves 
dificultats. La felicitat no és cap pastilla ni té una fórmula determinada per cadascú, sinó que hem d'aprendre a 
manejar-la en cada situació 

https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/la-felicidad-es-una-busqueda-que-dura-toda-la-vida-victoria-camps/ 
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