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setmana 17

Quan tens confiança en algú saps que tindràs força per superar tot el que 
calgui. 
Avui et convidem a escoltar aquesta cançó de Sergio Dalma i l’Escolania de 
Montserrat.
https://www.youtube.com/watch?v=c64MSvRRHnc 

Deixa que la cançó t’arribi al cor i pensa en les  persones que et donen força 
perquè te’n refies totalment d’elles.

Llegiu aquest escrit sobre la confiança de Francesc Torralba. 
Quina idea o idees  ens vol transmetre? 
Parleu-ne

Santa Joaquima escriu en una carta:

“Tingueu confiança: tot sortirà bé, potser millor del que pugueu pensar. 
En la mesura que ens esforcem, el Senyor ens donarà la seva llum i els 
mitjans que siguin necessaris per encertar”.

Què en penseu?
Parleu-ne entre tots

Mireu-vos aquest video i interpreteu el seu missatge. 
Creieu que el gos del conte confia, malgrat tot, en el seu amo? Per què?
Com podem fer viu el missatge que hem descobert en el nostre dia a dia?

https://www.youtube.com/watch?v=YvDU7EEgzA4

Continuem treballant l’objectiu “Em comunico a la societat”. 
Durant aquesta setmana treballarem el valor de la confiança, ja que per 
comunicar-nos amb els altres es necessari que tinguem una bona relació 
nascuda de la confiança mútua. 

Per començar la setmana t’oferim la reflexió sobre aquesta 
frase de Mona Sutphen:
“Les bones relacions es basen en la confiança i el
respecte mutus” 
Estàs d’acord en aquesta afirmació?
Has viscut alguna situació en el que la manca de 
confiança amb alguna persona t’ha allunyat d’ella?
Què pots fer quan visquis aquesta situació?

https://www.youtube.com/watch?v=c64MSvRRHnc
https://www.youtube.com/watch?v=YvDU7EEgzA4


 

Viure sense confiar en res ni en ningú és no viure; però 
viure confiant en tot i en tothom és exposar-se a més riscs 
dels que ja de per si comporta la vida.  

Sortir de la cambra és arriscar-se a caure, a ser ferit, 
damnat, traït, vituperat i escarnit, però quedar-se 
permanentment dins de la cambra és renunciar a viure, és 
estar mort sense haver viscut.  

És fàcil equivocar-se a priori i mai no se n'aprèn del tot. 
Viure és acostumar-se a temptejar, exposar-se a l'error, 
caure i tornar-se a aixecar.  

Encara que visquéssim mil anys, no tindríem la fórmula per 
definir l'altre i entreveure els seus actes. Ens sorprèn quan 
una persona no respon com imaginàvem, però no podem 
projectar la seva reacció a altri. 

      Francesc Torralba 

Del llibre: La confiança 


