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Llegeix el conte “La falguera i el bambú” que tens a 
l’annex 1                                                                                       
* I tu com et sents, com a falguera o com a bambú?        
* Fixa’t en la reflexió de l’ancià i aplica-la a la teva vida

Mira la imatge i capta el seu missatge 
● Què podem fer perquè cap infant passi gana?
● I què en cal fer perquè tots els infants puguin 

anar a l’escola?
● I tu, què pots fer per aprofitar molt la 

possibilitat que tens de rebre una bona 
educació?

Som a la meitat del mes de febrer, gairebé a meitat del curs. És un moment 
important per anar superant les dificultats que et vas trobant en el dia a dia de 
la vida escolar. Aprofita totes les ajudes que se t’ofereixen per poder anar 
avançant. Els moments de reflexió dels BONS DIES volen uns petits estímuls 
en el teu camí. Aprofita’ls!

Escolta la cançó PERDONA del grup Macedònia.
Fixa’t atentament en la lletra i pensa si et sents reflectit en les actuacions que 
a vegades fas. 
● Creus que val la pena “demanar perdó”?
● Com et sents després de fer-ho?

http://www.enderrock.cat/televisio/video/2849/perdona

Llegeix el missatge que el Papa Francesc va fer amb motiu de la II Jornada 
Mundial dels joves. Ho trobaràs en l’annex 2
Què en penses?
Ets capaç d’aturar-te i gaudir de la trobada amb els altres?
Saps dedicar el temps als altres i compartir amb ells els fets de cada dia?

Nelson Mandela ens diu: 
“Ningú neix odiant l’altre pel color de la seva pell, la                      
seva procedència o la seva religió. La gent aprèn a                           
odiar i, si aprèn a odiar, també pot aprendre a estimar”.                                                                                              
Què penses d’aquesta frase seva?                                                                
Saps estimar, de manera especial, als que són                                
diferents de tu?  

http://www.enderrock.cat/televisio/video/2849/perdona


ANNEX 1 
 
La falguera i el bambú (conte) 
  

Un dia vaig decidir donar-me per vençut…vaig renunciar al meu treball, a la meva relació, a la meva 
vida. Vaig ser al bosc per parlar amb un ancià que deien era molt savi. 
-Podria donar-me una bona raó per no donar-me per vençut? Li vaig preguntar. 
-Mira al teu al voltant, em va respondre, veus la falguera i el bambú? 
-Sí, vaig respondre. 
-Quan vaig sembrar les llavors de la falguera i el bambú, les vaig cuidar molt bé. La falguera ràpidament 
va créixer. El seu verd brillant cobria el sòl. Però gens va sortir de la llavor de bambú. No obstant això 
no vaig renunciar al bambú. 
-En el segon any la falguera va créixer més brillant i abundant i novament, gens va créixer de la llavor 
de bambú. Però no vaig -En el tercer any, encara gens va brollar de la llavor de bambú. Però no vaig 
renunciar al bambú. 
-En el quart any, novament, gens va sortir de la llavor de bambú. Però no vaig renunciar al bambú. 
-En el cinquè any un petit brot de bambú va treure el cap a la terra. En comparació de la falguera era 
aparentment molt petit i insignificant. 
-El sisè any, el bambú va créixer més de 20 metres d’altura. S’havia passat cinc anys tirant arrels que ho 
sostinguessin. Aquelles arrels ho van fer forta i li van donar el que necessitava per sobreviure. 
-Sabies que tot aquest temps que has estat lluitant, realment has estat tirant arrels? Li va dir l’ancià i 
va continuar… 
-El bambú té un propòsit diferent al de la falguera, no obstant això, tots dos són necessaris i fan del 
bosc un lloc bell. 
-Mai et penedeixis d’un dia en la teva vida. Els bon dia et donen felicitat. Els mals dies et donen 
experiència. Tots dos són essencials per a la vida, li va dir l’ancià i va continuar… 
-La felicitat et manté dolça. Els intents et mantenen fort. Les penes et mantenen humà. Les caigudes et 
mantenen humil. L’èxit et manté brillant… 
Si no aconsegueixes el que anheles, no desesperis… potser només estiguis tirant arrels…renunciar al 
bambú.           Anònim 
 

 
ANNEX 2 
 
No perdeu mai el gust de gaudir de la trobada, de l’amistat, del gust de somiar junts, de caminar amb 
els altres. Els creients autèntics no tenen por d’obrir-se als altres, compartir el seu espai vital 
transformant-lo en espai de fraternitat. No deixeu que la resplendor dels joves s’apagui en la foscor 
d’una habitació tancada en la qual l’única finestra per veure el món sigui l’ordinador i l’smartphone. 
Obriu les portes de la vostra vida. Que el vostre ambient i el vostre temps estiguin ocupats per 
persones concretes, relacions profundes, en les quals pugueu compartir experiències autèntiques i 
reals en la vostra vida quotidiana  
                                      del Missatge del Papa Francesc en la III Jornada Mundial de la Juventud (22.2.2018)  


