
       

ABR         
L

2

3
Sant Ricard

4

5

6

Sant Francesc 
de Paula

Sants Plató 
i Benet

Sant Vicenç 
Ferrer

Sant Marcel·lí

setmana 28

Estem celebrant la PASQUA,  la festa en que els cristians celebrem que Jesús 
ha  ressuscitat. Per això diem que la Pasqua és  LA FESTA DE LA VIDA . I 
nosaltres ho celebrem.
Durant les properes setmanes el bon dia estarà encaminat per tant a celebrar 
la vida, la nostra, la dels altres,  i la del nostre planeta. Aquesta vida a vegades 
està amenaçada.  Us convidem per tant a celebrar la vida que tenim però 
també a tenir cura  i defensar tota vida. 

Avui és festa. I potser molts de vosaltres celebrareu la Pasqua menjant la “MONA”.
 La tradició ens diu que una MONA és una coca o pastís generalment rodó, on hi havia 
ous durs que més endavant van passar a ser de xocolata.
Els ous ens recorden la VIDA. Per això sovint, en aquest temps de Pasqua, la gran festa 
de la vida,  els ous de xocolata són la llaminadura que s’ha fet més popular. 

BON TEMPS DE PASQUA A TOTHOM!
La festa de Pasqua és tant important que els cristians la celebrem durant cinquanta 
dies.
Nosaltres, com ja et diem en la presentació de la setmana,  en els propers dies 
parlarem de la Pasqua tot parlant de la VIDA. Avui et convidem a relacionar  la VIDA 
del planeta Terra amb la nostra VIDA, la del nostre planeta interior.
En l’annex 1, t’oferim algunes  frases per pensar en la VIDA. Llegeix-les atentament i 
extreu el missatge que porta cada una d’elles

Quin clima predomina en el teu planeta interior?
Amb l’activitat que tens en l’annex 2 (un tamboret de 3 potes) podràs 
descobrir que volem dir quan parlem del teu planeta interior.
PENSA:
- Com és la relació amb tu mateix? Et cuides? Què és el que més 
valores de tu? 
Com millor estiguis tú, millor estaran els altres

Avui et proposem la lectura del  conte “cada acció és important”  Com sempre el 
trobaràs en un annex. Després de llegir-lo respon:
● Creus que el que fa el jove del conte val la pena? Perquè?
● Com són les teves relacions amb els altres? Què t’aporten? Què els aportes tu?

Per acabar aquesta setmana en la que hem intentat treballar el valor de la VIDA et 
convidem a escoltar aquest cant a la VIDA des de lÀfrica. que ens ofereix el grup 
XTARANGO
https://www.youtube.com/watch?v=0ddcE-FD1SU

● Escolta-la bé i fixat en el seu missatge: La vida, meravellós regal.
● Què pots fer perquè la vida sigui per a tots amb els que convius un meravellós regal?

Pots fer alguna cosa més?

https://www.youtube.com/watch?v=0ddcE-FD1SU


ANNEX1: Frases sobre la VIDA 

- La vida és fascinant, només cal mirar-la a través de les ulleres correctes.- Alejandro Dumas 

- Hi ha dues maneres de veure la vida: una és creure que no existeixen els miracles, 
l'altra és creure que tot és un miracle.- Albert Einstein  

- Si un dia has de triar entre el món i l'amor, recorda que si tries el món et quedaràs 
sense amor, però si tries l'amor, amb ell conquistaràs el món.- Einstein- 

- La vida és quelcom que ens passa mentre estem ocupats en una altra cosa.- Lennon- 

 

ANNEX 2: Un TAMBORET DE 3 POTES 
Quin clima predomina al nostre planeta interior? Com influeix el clima del nostre planeta interior 
en el clima del nostre planeta exterior, on viuen els altres? Hi predomina el bon temps? o bé són 
habituals els huracans i els tsunamis? 
 

 
Imagina’t un tamboret de tres potes. N’hi ha una de molt llarga i dues que són més curtes. Hi 
podries seure? Segurament no, o potser d’una manera inestable i molt incòmoda. Aquesta 
metàfora pretén que es reflexioni sobre si cadascú de nosaltres ens desenvolupem sincrònicament 
en els tres nivells de l’ecosistema:  
 JO:  millorant com a persona 
 ELS ALTRES: millorant la qualitat de les relacions personals 
 EL MÓN: construint un projecte de vida orientat cap a la cura del nostre medi natural i humà. 
Si volem gaudir d’una vida equilibrada hem de tenir ben presents les 3 potes del tamboret i 
invertir energia en els 3 nivells alhora. Només a través de l’equilibri personal pots col.laborar en 
l’equilibri global del teu ecosistema, perquè, el que tens a dins, ho projectes enfora. 

 

ANNEX 3: CADA ACCIÓ ÉS IMPORTANT 
Es diu que hi havia una vegada un escriptor que vivia en una platja tranquil.la a prop d’un poble de 
pescadors. Cada dia al matí caminava per la sorra intentant inspirar-se, i les tardes les passava a casa 
escrivint. 
Un bon dia que passejava per la platja va veure un jove que es dedicava a recollir les estrelles de mar que hi 
havia a la sorra i que, ara l’una ara l’altra, tornava a l’oceà. 

 Per què ho fas, això? - va preguntar l’escriptor. 
 No se n’adona? - va dir el jove-. La marea és baixa i el sol brilla. Les estrelles s’assecaran i es 

moriran si es queden a la sorra. 
 Jove, hi ha milers de quilòmetres de costa en aquest món, i centenars de milers d’estrelles de mar 

repartides per les platges. Et penses que aconseguiràs alguna cosa, potser? Tu només tornes unes 
quantes, sigui com sigui, la majoria es moriran. 

El jove va agafar una altra estrella de la sorra, la va llançar al mar, va mirar l’escriptor i li va dir: 
 Almenys, haurà valgut la pena per aquesta estrella. 

Aquella tarda, l’escriptor no va aconseguir escriure res, i a la nit no va dormir. A primera hora del matí se’n 
va anar cap a la platja, es va trobar el jove i es va posar a fer com ell. 
 


