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setmana 29

Durant aquestes  setmanes en les  quals celebrem la Pasqua i  l’esclat de 
VIDA que per Pasqua s’esdevé, continuarem parlant d’aquesta vida tan 
preuada que tenim en el nostre interior, (que anomenen planeta interior) i 
en l’univers que ens envolta, de manera especial el nostre planeta terra, 
(que anomenem el nostre planeta exterior).

Començarem la setmana visionant aquest vídeo que ens endinsa en el nostre 
planeta interior i en la immensitat de l’univers on estem immersos. 
Mira’t amb molta atenció el vídeo i deixa’t portar per la profunditat del seu 
missatge. Serà bo tenir-ho present durant tota la setmana.
Escales de l'univers i de l'ésser humà

LLEGEIX:  Els principis de l’ecologia emocional, relacionen la persona amb el seu 
entorn, persones que treballin de manera decidida i responsable per ser millors, 
per deixar un món millor als qui els seguiran i que ajudin a créixer els altres.     
Ecologia Emocional; M Mercè Conangla i Jaume Soler

PENSEM
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? / Està reescalfada la temperatura? Són habituals els huracans i els tsunamis?

Quan dones el millor de tu, quan el teu sentit de vida és créixer, ajudar als 
altres a créixer i millorar el món, llavors col·loques en el gran TOT una 
peça que brilla amb una intensitat especial. 

LLEGEEIX AMB ATENCIÓ el text que et proposem sobre Martin Luther King. El 
trobaràs en l’Annex 1
Després de la lectura RESPON: 
I TÚ QUÈ POTS FER PER MILLORAR EL NOSTRE MÓN?

(...) Només si som conscients que una cosa 
és valuosa la protegirem, en tindrem cura, 
l’ajudarem a créixer i la respectarem.

Mira atentament aquesta imatge,És un bosc!
La seva forma et suggereix alguna cosa? 
Quina? 

La bíblia ens explica el mite de la creació. Tots vosaltres ho heu treballat des de CULTURA 
RELIGIOSA. El relat  ens explica que el tercer dia de la creació Déu digué:
“Que la terra produeixi vegetació, herbes que facin llavor i arbres de tota mena que donin fruit 
amb la seva llavor, per tota la terra. I va ser així.  La terra produí la vegetació, les herbes de 
tota mena que fan la seva llavor i els arbres de tota mena que donen fruit amb la seva llavor”. 
Déu veié que tot això era molt bo.
Què podem fer nosaltres per què el nostre planeta continuï sent MOLT BO?
En l’annex 2 et suggerim algunes coses que tots podem fer. A quines t’apuntes?

https://youtu.be/DKl8wwMI4tE


ANNEX 1 
 

Aquell vespre, Martin Luther King oferia una conferència. Volia explicar als assistents la 
importància de desenvolupar un profund sentit de col·laboració entre les persones, a fi de poder 
aconseguir objectius valuosos per a la comunitat. Una vegada i altra havia sentit la mateixa queixa 
estèril: 
 

- Però… què hi puc fer, jo? 
 

Luther King va demanar que s’apaguessin els llums de l’estadi. Quan la foscor ho va dominar tot, 
va preguntar als assistents a l’acte: 
 

- Algú ens podria ajudar a tenir claror?  
 

Tothom callava. Ell va agafar el seu encenedor i el va encendre:  
 

- Veieu aquesta llum? - va preguntar.  
 

El públic va assentir, en silenci. 
 

- Ens serveix d’alguna cosa? - novament silenci. 
 

- Ara, que cada un de vosaltres agafi el seu encenedor i, quan jo us faci un senyal, enceneu-lo. 
 

Milers de llums petites van il·luminar l’estadi. 
 

 
 
ANNEX 2  Coses que tu pots fer 
 

1. Cuida el teu entorn 

2. Tingues cura d’una planta 

3. Descobreix la bellesa d’una flor 

4. Ajuda a un avi a creuar el carrer 

5. Apaga els llums innecessaris 

6. Camina pel bosc respirant a fons i descobrint la diversitat de plantes que hi ha 

7. Somriu i intercanvia somriures 

8. No tiris papers a terra 

9. Llença el xiclet a una paperera 

10. Aprèn el nom de les diferents espècies de plantes que hi ha al pati 

11. Convida als pares a comprar productes de comerç just 

12. Compra productes de distància zero 

13. Escriu a algú una cosa afectuosa 

14. Fes un bon és de les papereres del pati 

15. Recicla les bosses de plàstic 

16. Planta un arbre 

17. Seu una estona i escolta els sons de la natura 

18. Ajuda a mantenir els espais verds  de la teva ciutat, o del teu poble 

19. ……… 

20. ………. 


