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ENDAVANT, ORGULLOSOS DEL NOSTRE PASSAT   

I AMB UN FUTUR QUE FEM DIA A DIA 
 

Dimarts 27  Ignorar al germà  https://www.youtube.com/watch?v=1weDHqoroF4 

Recordant la festa de la Mare de Déu de la Mercè, cal superar tota mena d’esclavitud 

Les imatges que hem visionat són una relectura de la paràbola de Jesús aplicant-la al nostre dia. Coneixem la 

paràbola. Un ric despreocupat que «banqueteja esplèndidament», aliè al patiment dels altres, i un pobre captaire a 

qui «ningú dóna res». Dos homes distanciats per un abisme d'egoisme i d'insolidaritat. 

L'atur està fent sorgir un nou classisme entre nosaltres. La classe dels qui tenim feina i la dels qui no en tenen. Els qui 

podem seguir augmentant el nostre benestar i els qui s'estan empobrint.  

La paràbola és un repte a la nostra vida satisfeta. El nostre gran pecat és la indiferència. L'atur s'ha convertit en una 

cosa tan «normal i quotidiana» que ja no escandalitza ni ens fereix tant. Ens tanquem cadascú en «la nostra vida» i 

som cecs i insensibles davant la frustració, la crisi familiar, la inseguretat i la desesperació d'aquests homes i dones. 

L'atur són persones concretes que ara mateix necessiten l'ajuda dels qui gaudim de la seguretat d'una feina. 

Donarem passos concrets de solidaritat si gosem respondre aquestes preguntes: ¿necessitem realment tot el que 

comprem? Quan acaba la nostra necessitat i quan comencen els nostres capricis? Com podem ajudar els aturats? 

 

Dimecres 28 

La reflexió que hem tret d'aquest curtmetratge és que l’amistat és el valor més important. Un amic de veritat sempre 

estarà allà per tu quan el necessitis, et cuidarà i t’ajudarà (això ha de ser mutu com es mostra en el vídeo). Per això 

hem d'aprofitar i gaudir de cada moment amb les persones que estimem, perquè mai sabem quan poden marxar, o 

pel contrari, quan podem fer-ho nosaltres. 

https://www.youtube.com/watch?v=GS4hbo0SVNk 

 

Dijous 29 

Aquest vídeo ens recorda la necessitat de prendre la iniciativa, d’agafar les regnes i el control de la nostra vida. Per 

això hem de deixar d'amagar les coses que ens fa por, vergonya o ens fan sentir fluixos, hem de començar a tenir 

iniciativa i madurar una mica ja. Ens fem grans i això en el futur serà essencial. 

https://www.youtube.com/watch?v=BN9adGS3RWk 

  

Divendres 30 

Quines són les qualitats d’un bon amic? Que no et jutgi i t’escolti? Que estigui sempre al teu costat i mai et deixi sol?  

Nosaltres pensem que és molt important que sigui honest, que et tracti amb respecte, que t’escolti, que s’interessi 

per tu, que no et critiqui, que sigui positiu… una amistat com les de Disney. Tu que creus?. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1weDHqoroF4
https://www.youtube.com/watch?v=GS4hbo0SVNk
https://www.youtube.com/watch?v=BN9adGS3RWk
https://www.youtube.com/watch?v=BSA_XUixKAQ

