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Iniciem avui el mes d’octubre. Som ja en plena tardor. Tal com ens indica 
l’objectiu educatiu la nostra vida, com en la natura, és un procés de canvi 
constant. Hem de créixer essent capaços de donar valor als canvis que es 
produeixen en nosaltres i  en els altres. Els moments del BON DIA ens poden 
ajudar a descobrir els canvis que cadascú ha de fer.
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Santa Teresina 
de l’Infant Jesús

Els Sants Àngels 
de la Guarda

Sant Francesc 
de Borja

Sant Francesc 
d’Assís

Sant Froilà

setmana 04

BON
DIA

13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

L’any 1931 es va inaugurar la Biblioteca Jaume 
Balmes. Estava situada on ara hi ha la Plaça del Bisbe 
Oliva (davant del Museu Episcopal.
Jaume Balmes, filòsof vigatà del S.XIX ve escriure, 
entre molts d’altres, aquest pensament:
“Un geni és una fàbrica, un erudit, un magatzem”.
Què en penses?

Llegiu el text de l’evangeli de Jesús que trobareu en l’annex 

● Què vol dir Jesús en el missatge que dóna als seus amics?
● Creus que el més important és ser el millor? 

Aquest any un dels Premis Nacionals de Cultura va ser per Eva Piquer, creadora del diari 
digital de divulgació cultural “Catorze”.
Llegeix amb atenció l’inici del seu discurs en l’entrega del premi. Què opines?

“Mentiria si digués que la cultura ens salva: molt em temo que no va d'això, la vida. Però 
crec que la cultura és l'únic flotador a què ens podem aferrar quan ens assetja la 
intempèrie moral. La cultura és l'única eina que ens abriga una mica quan el fred ve de 
dins. Dit d'una altra manera: la cultura és allò que ens queda quan tota la resta es 
trenca.”

Avui et convidem a escoltar “Tens un amic”, del grup català GOSSOS. Aquesta 
cançó és una versió de l’original de Carole King You’ve got a friend. Parla de 
l’amistat i de tenir una persona al costat passi el que passi.

https://www.youtube.com/watch?v=V1wJhlwg34k

Mireu aquest vídeo i reflexioneu:
https://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE

No esperis que les màquines resolguin TOTS els problemes.
Canvia el teu món. Canvia la teva manera de pensar.

https://www.youtube.com/watch?v=V1wJhlwg34k
https://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE


ANNEX 

 

Jesús anava de camí amb els seus apòstols i aquests  estaven parlant 
entre ells de manera molt animada. Un cop a casa, Jesús els 
preguntà: «Què discutíeu pel camí?». Però ells callaven, perquè pel 
camí havien discutit quin d'ells era el més important. Aleshores 
s'assegué, els va cridar i els va dir: «Si algú vol ser el primer, que es 
faci el darrer de tots i el servidor de tots». Llavors va agafar un 
infant, el posà enmig d'ells, el prengué en braços i els digué:  el qui 
es faci petit com aquest infant és el més important en el Regne del 
cel.              Mc 9, 33-37 

 

 

 

Quin valor/actitud posa en qüestió el text? 

 


