
SOM EL QUE DONEM              curs 2022-2023 

150+1            28 novembre – 2 desembre 

ENDAVANT, ORGULLOSOS DEL NOSTRE PASSAT   

I AMB UN FUTUR QUE FEM DIA A DIA 

Dilluns 28 

Temps d’espera  https://www.youtube.com/watch?v=9V-8et2PeWg&t=150s 

En aquest moment de la societat actual pren una actualitat particular la crida de Jesús: «Vetlleu». És una 

paraula que convida a despertar i a viure amb més lucidesa.  

Potser això és el primer. Reaccionar i mantenir desperta la resistència i la rebel·lia. Atrevir-se a ser 

diferents. No actuar com tothom. No identificar-se amb allò inhumà d’aquesta societat, ni amb la 

mediocritat ni amb la manca de seny.  

Ens han d’animar dues conviccions. L’home no ha perdut la capacitat de ser més humà i d’organitzar una 

societat més digna. D’altra banda, l’Esperit de Déu continua actuant en la història i al cor de cada persona. 

El que cal és que cada cop hi hagi més persones lúcides que s’atreveixin a introduir sensatesa enmig de 

tanta bogeria, sentit moral enmig de tant buit ètic, calor humana i solidaritat a l’interior de tant 

pragmatisme sense cor. 

 

Dimarts 29 

L’abús escolar s’ha d’evitar perquè ningú es mereix que el tractin malament. Encara que sovint hi ha 
algunes persones que obliden que a ells els pot passar el mateix. Ens cal intervenir. Recorda: si ho veus i no 
ho dius, ets igual de culpable. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lH9DhQv6nqo 

 

Dimecres 30 

Quan donem un regal, fem que la persona a qui li hem donat es senti bé. Encara que sigui per un període 

de temps molt curt, aquella persona està feliç. Compartir aquesta estona és la manera de fer feliç a tothom. 

https://youtu.be/mjQURCyuK0E 

 

Dijous 1 

La gent que, tot i que no visqui en les millors condicions, continuen amb un somriure a la cara i saben 
ajudar... són feliços.  La felicitat està en saber donar allò que som. 
 https://www.youtube.com/watch?v=WbfuzxOeDng 

  
 

Divendres 2 

En aquest vídeo ens ensenya que quan desitgem qualsevol cosa, tenim que esforçar-nos més per 
aconseguir-la. No vol dir que sigui impossible, però és requereix  paciència, esperança i esforç per 
aconseguir-ho. 
https://www.youtube.com/watch?v=5L4DQfVIcdg 
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