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 BON DIA     QUARESMA
13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXERAPRENDRE A VIURE

Què ens preocupa?
Què ens hauria de preocupar?
Comencem la segona setmana de Quaresma 
pensant en allò que ens preocupa i en allò que 
realment és important i pel qual si que val la pena 
de preocupar-nos.
Un cop llegit el text de l’annex, pensa si realment 
et preocupes pel que t’has de preocupar.

Fixa’t en el text d’aquest semàfor.
Davant d’un conflicte ets sents 
capaç de controlar les teves 
reaccions tal com indica el 
semàfor?

Cap cim és prou alt.
La cançó "Ain't no Mountain High Enough", 1967 de Nickolas Asfhord i 
Valerie Simpson, és una cançó que anima a superar qualsevol dificultat

https://www.youtube.com/watch?v=i1u0PuKmTY0

Quines coses se't fan costa amunt i són per a tu una muntanya?

Avui és la JORNADA MUNDIAL PEL CANVI CLIMÀTIC.Greta 
Thunberg, és una noia de  15 anys, que va protestar davant del 
Parlament suec i va retreure als polítics que estiguessin de braços 
plegats mentre la contaminació no parava de créixer. No els va tenir 
cap contemplació.                                                                                               
Teniu el text sencer del discurs a l’annex i us deixem l’enllaç per si el 
voleu veure’n una petita part en el vídeo “Una lliçó de vida” 
.https://twitter.com/324cat/status/1075099639576231936

Llegeix atentament aquestes paraules de Jesús i pensa què podem fer per 
millorar  la nostra relació amb les altres persones  tenint en compte aquests 
consells:  “No judiqueu, i no sereu judicats; no condemneu, i no sereu 
condemnats; perdoneu, i sereu perdonats. Tal com mesureu sereu 
mesurats  Com és que veus la brossa a l'ull del teu germà i no t'adones 
de la biga que hi ha en el teu? Treu primer la biga del teu ull i llavors hi 
veuràs prou clar per a treure la brossa de l'ull del teu germà”.

Compte 
enrere. 
Camí cap a 
la Pasqua

Dimecres passat vam iniciar la Quaresma i per tant, de 
mica en mica anem avançant en el camí que fem cap a 
la Pasqua. En els Bons Dies d’aquesta setmana trobareu 
una colla de reflexions que ens poden ajudar a fer un 
tram d’aquest camí  tenint un bon autocontrol en les 
actuacions del nostre viure quotidià. Estiguem alertes i 
fem-ho possible!

https://www.youtube.com/watch?v=i1u0PuKmTY0
https://twitter.com/324cat/status/1075099639576231936


ANNEX 1    EL QUE ENS HAURIA DE PREOCUPAR 
 

NO ÉS PAS 
 
Tenir problemes, 
Fracassar, 
Caure sovint, 
Esdevenir ric, 
Ser rebutjat, 
Haver estat decebut, 
Ser traït, 
Ser imperfecte, 
Tenir limitacions, 
No tenir cultura, 
Experimentar dificultats, 
Perdre alguna cosa, 
Haver començat malament, 
Estar trist, 
Haver perdut la reputació, 
Perdre amics, 
Equivocar-se, 
No sentir-se estimat, 
Tenir por, 
No ser comprès,  
 

SINÓ 
 
no buscar solucions.  
no continuar lluitant.  
no aixecar-se.  
no enriquir l’esperit.  
no continuar insistint.  
no tomar a confiar.  
no saber perdonar. 
no progressar.  
no intentar superar-se 
no esforçar-se per adquirir-ne 
no perseverar. 
no mirar de recuperar-la.  
no reconèixer els errors. 
no saber consolar els altres.  
no refer-la. 
no trobar-ne d’altres.  
no reconèixer-ho. 
no estimar els altres 
No superar-la 
No comprendre els altres 

 

ANNEX 2     Discurs de GRETA THUMBERG 
 

"Em dic Greta Thunberg. Tinc 15 anys i soc de Suècia. Parlo en nom de Climate Justice Now!. Molta gent diu que 
Suècia és només un país petit, i no importa el que fem. Però he après que mai s'és massa petit per marcar la 
diferència. I si alguns nens poden ocupar titulars a tot el món pel fet de no anar a l'escola, imaginin el que 
podríem fer tots junts si realment volguéssim. 
 

Però per fer això, hem de parlar amb claredat, per molt incòmode que sigui. Només parleu d'un creixement 
econòmic verd etern, perquè teniu massa por de ser impopulars. Només parleu de seguir endavant amb les 
mateixes males idees que ens han portat a aquest desastre, fins i tot quan l'única cosa sensata a fer és estirar el 
fre d'emergència. No sou prou madurs per dir-ho clarament. Fins i tot aquesta càrrega se'ns deixa als nens. 
 

Però no m'importa ser impopular. Em preocupa la justícia climàtica i el planeta viu. La nostra civilització està 
sent sacrificada perquè un nombre molt reduït de persones continuïn guanyant enormes quantitats de diners. 
La nostra biosfera s'està sacrificant perquè els habitants rics de països com el meu puguin viure en el luxe. Els 
sofriments de molts paguen pels luxes d'uns pocs. 
 

L'any 2078 celebraré el meu 75 aniversari. Si tinc fills, potser passaran aquest dia amb mi. Potser em 
preguntaran sobre vosaltres. Potser preguntaran per què no vau fer res mentre encara hi havia temps per 
actuar. Vosaltres dieu que estimeu els vostres fills per damunt de tot, però els esteu robant el seu futur davant 
dels seus ulls. 
 

Fins que comenceu a centrar-nos en el que cal fer, més que en el que és políticament possible, no hi ha 
esperança. No podem resoldre una crisi sense tractar-la com una crisi. Hem de mantenir els combustibles fòssils 
soterrats, i ens hem de centrar en l'equitat. I si les solucions dins del sistema són tan difícils de trobar, potser 
hauríem de canviar el sistema. 
 
No hem vingut a suplicar als líders mundials que es preocupin. Ens heu ignorat en el passat i ens tornareu a 
ignorar. Ens hem quedat sense excuses i ens quedem sense temps. Hem vingut aquí per fer-vos saber que el 
canvi arriba, tant si us agrada o no. El poder real pertany a la gent. Gràcies."  

 


