
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS                  9 – 13 maig 

En la recta final del curs mirarem cap al futur repassant els grans reptes que tenim plantejats dec 

ara al futur.   

Dilluns 9   Reconexión    https://www.youtube.com/watch?v=9nSIp42jqY4 

DÉU NO ESTÀ EN CRISI. Els creients diem creure en Déu, però a la pràctica vivim com si no existís. Ja no 

sabem caminar en «l'horitzó de Déu». Analitzem les nostres crisis i planifiquem el futur pensant només en 

les nostres possibilitats. Se'ns oblida que el món està en mans de Déu, no en les nostres. Ignorem que el 

«Gran Pastor» que té cura i guia la vida de cada ésser humà és Déu. 

Vivim com «orfes» que han perdut el seu Pare. La crisi ens desborda. Ens resulta difícil perseverar amb 

coratge en una tasca sense veure l'èxit per enlloc. Ens sentim sols, i cadascú es defensa com pot. 

Déu és Déu. Cap crisi religiosa ni cap mediocritat de l'Església podran «arrabassar de les seves mans» 

aquests fills i filles que estima amb amor infinit. Déu no abandona ningú. Té els seus camins per cuidar i 

guiar cadascun dels seus fills i filles, i els seus camins no són necessàriament els que nosaltres li pretenem 

traçar. 

Dimarts 10 

No som prou conscients de la quantitat de gent que no te per alimentar-se, ni per fer els 5 àpats diaris, i no 

ens adonem de la fam que pateixen i que nosaltres no ho podem veure. Per això volem intentar que 

tothom tingui el mateix dret a alimentar-se i no patir fam arreu del món. Amb petits gestos, ho 

aconseguirem! 

https://youtu.be/sbnXL7HtSEk 

Dimecres 11 

Actualment, es produeixen aliments per a 12.000 milions de persones en el món, i no arribem a ser 7.000 

milions. Doncs... per què hi ha 1.000 milions que passen gana i 37 milions que moren cada any per aquest 

motiu? Per què sempre han de ser els mateixos? Per què donem per fet que la gent mori de gana i 

nosaltres no valorar tot el que tenim i el que mengem? 

Aquest vídeo ens sorprèn, i…perquè? Hem d’actuar i només tots junts i units, ho aconseguirem! 

https://www.youtube.com/watch?v=owLBsoC9DT0 

 

Dijous 12 

La fam no és un problema llunyà. Podem veure persones del nostre entorn que no tenen els recursos 

necessaris per poder-se permetre una bona alimentació. Tu pots fer quelcom per contribuir a aquest 

problema mundial? Aquest vídeo ens obre els ulls, ens ajuda a veure que estem destruint la humanitat a 

més del planeta. Com podem produir tants aliments en el món i que encara hi hagi gent a la qual li falti 

menjar? 

https://www.youtube.com/watch?v=owaMKKJs-y8 

 

Divendres 13 

Nosaltres tenim disponibilitat de menjar a gairebé cada hora, en canvi, hi ha famílies que mengen un cop al 
dia. Siguem millors persones i no malgastem el que tenim. 
https://youtu.be/eS8vkcGCqKcç 
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