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 En el Salm 145 el salmista ens recorda:
“El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell ha creat.  
Són camins de bondat, els del Senyor,
les seves obres són obres d'amor”.  
 
I el camí que tu fas és un camí de bondat? Què pots fer perquè ho sigui?

Un nou any significa nous reptes i 
nous objectius per complir. 

Observa aquesta imatge. 
Quines paraules hi veieu? Creieu 
que són uns bons propòsits pel nou 
any?

En aquest inici d’any et convidem a gaudir d’uns moments d’interiorització. 
Per això et proposem:
Seu en una postura còmoda, amb l’esquena recta i els peus ben recolzats al 
terra. Tanca els ulls. Respira tranquil·lament . A cada inspiració pensa: “jo 
vull”. I amb la imaginació fes entrar en el teu cos tot allò que més desitges. 

Comencem un nou any. 
Donem la benvinguda al 2018 desitjant que sigui una any amb nous 
desitjos, amb il·lusions renovades, amb nous reptes, amb el compromís 
d’anar avançant en una bona comunicació amb la societat i amb el món 
on  voldríem que la justícia, la pau, la llibertat, la bona convivència fossin 
el principal objectiu a aconseguir. Depèn de tots, no en dubtis.

I caminar plegats 
No busquis a l’horitzó els camins ja fets, no hi són. 
El camí, el teu camí, el trobaràs, sense saber-ho, caminant. La teva 
seguretat és el caminar.                                            Joaquim Guimerà.   
Ara que iniciem un nou any, també iniciem nous camins. Mireu l’horitzó i 
encareu els nous reptes amb il.lusió i fermesa.

Avui ens tornem a incorporar a l’escola després 
de les celebracions de Nadal. Tots junts parleu 
de quins sentiments, sensacions i bons 
moments heu passat al llarg d’aquests dies de 
celebració. 


