
MARÇ         

18 28

19
                                                                                                         

27

20
           

26

21 25

22 24

Sant Cirit

Sant Josep

Santa Clàudia

Santa Fabiola

Sant  Benvingut

setmana 26

 BON DIA     QUARESMA
13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXERAPRENDRE A VIURE

Et convidem avui a reflexionar sobre aquesta frase 
d’Anthony de Mello
“Quan l'ocell fa el seu niu en bosc, no ocupa més 
que una branca. Quan el cérvol apaga la seva set 
en el riu, no beu més que el que li cap a la panxa. 
Nosaltres acumulem coses perquè tenim el cor buit”.
Què en penses? Què pot omplir veritablement el teu 
cor?

SER/APARENTAR  LES DUES CAFETERES.
Llegiu atentament la narració de les dues cafeteres que trobareu a 
l'annex.
● Tal com li passa a la cafetera de plata, quines coses vols aparentar 

a vegades? 
● Per que ̀ volem aparentar allo ̀ que de veritat no som? 
● Creus que la cafetera de plata podria arribar a SER CAFETERA? 

Quines actituds li caldria canviar? 

L’ALTRE PARELL

“Viu senzillament perquè els altres puguin, senzillament, 
viure” (Mahatma Gandhi)

https://www.youtube.com/watch?v=gjcCk3hEER4

Avui comença la PRIMAVERA. BON DIA PRIMAVERA!

Parlarem avui de quines són les coses essencials. 

QUÈ  T’EMPORTARIES DE CASA? (fins el min 2.24)
https://www.youtube.com/watch?v=H-H0xdZDsdo

Compte 
enrere. 
Camí cap a 
la Pasqua

Estem en plena Quaresma el temps que ens convida a 
viure de manera senzilla per tal de retrobar-nos en 
nosaltres mateixos. Per això els BONS DIES d’aquests 
setmana estan encaminats a preguntar-nos: Tenim molt 
però necessito tot el que tinc? de què em puc estar?  Les 
respostes que ens  donem a aquestes preguntes de ben 
segur que ens ajudaran a créixer una mica millor

Acabem la setmana amb la cançó “Ho tenim tot” de Doctor Prats. 

Pensa amb tot allò que tens i sàpigues valorar-ho.

https://www.youtube.com/watch?v=ybgt-PvHVag

https://www.youtube.com/watch?v=gjcCk3hEER4
https://www.youtube.com/watch?v=H-H0xdZDsdo
https://www.youtube.com/watch?v=ybgt-PvHVag


ANNEX 
 
Les dues cafeteres  
 

En Quim i l’Anna són dos monitors que fa molts anys es varen conèixer a l’esplai. 
Després de molt de temps de sortir junts van decidir casar-se. Els nois i noies del seu 
grup, com que se’ls estimaven molt, els van fer un regal: els varen regalar una cafetera 
de terrissa amb les seves sis tassetes i els seus sis platets que hi feien joc.  
En Quim i l’Anna es varen endur el joc de cafè̀ al pis que s’estaven arreglant per tal de 
poder-se casar. Un dia, mentre en Quim estava pintant una de les parets del menjador 
va demanar-li a l’Anna si li podria preparar un cafè̀. L’Anna agafà la cafetera de terrissa 
que els havien regalat els nois i noies de l’esplai i es posà a fer el cafè̀. Quan el tingué́ a 
punt va oferir-li una tasseta a en Quim.  
En Quim, quan testà aquell cafè̀ exclamà: 
- Caram, Anna! Quin cafè̀ més bo que t’ha sortit.  
I així,́ glop rere glop, s’acabà aquella tassa de cafè̀ que l’Anna amb tant de gust li havia 
preparat.  
Per aquells dies, familiars i amics varen anar fent regals a la parella. Uns tiets d’en Quim 
els regalaren una coberteria de plata amb una cafetera, també́ de plata, i unes tassetes i 
uns platets tallats en vidre molt bonics.  
En Quim i l’Anna a la fi es varen casar. Sovint convidaven els seus amics a sopar, i 
despréśs feien petar la xerrada amb un cafetó́ a la mà, fet amb aquella cafetera de 
terrissa que feia el cafè̀ tan bo.  
Un dia, quan l’Anna havia sortit a comprar i no hi havia ningú a casa, la cafetera de 
terrissa va voler establir conversa amb la cafetera de plata que estava en una de les 
vitrines del menjador.  
- No t’avorreix estar aquí ́tot el dia? -li preguntà la cafetera de terrissa.  
- No, aquí ́em veu tothom. M’agrada que la gent em vegi i m’admiri -li contestà la 
cafetera de plata-, perquè̀ jo sóc una cafetera molt bonica i elegant. I no com tu, 
descolorida, fent mala olor i amb una tasseta escrostonada.  
La cafetera de terrissa s’entristí molt de sentir aquelles paraules tan dures de la seva 
companya, la cafetera de plata. Així ́que li va respondre: 
Si estic descolorida és perquè en Quim i l’Anna han ofert moltes vegades el cafè̀ que faig 
als seus amics. Aquesta mala olor que tu dius que faig, no és més que l’olor del cafè̀. I si 
tinc una tasseta escrostonada, és perquè̀ els fills d’en Pere i la Rosa -que són els millors 
amics d’en Quim i l’Anna- quan vénen, juguen amb mi.  
-  Però̀ tot i així ́continuo sent una cafetera més bonica que tu -li tornà a replicar la 
cafetera de plata.  
-  Sí, una cafetera potser sí que ho seràs -li tornà a respondre la cafetera de terrissa-, 
però̀ només de nom, ja que per ser cafetera has d’haver fet cafè̀. I tu, quantes vegades 
has ofert el teu cafè̀ a ningú́? Quantes vegades han jugat els fills d’en Pere i la Rosa amb 
tu?  
Escolta’m bé el que et dic: “Una cosa és DIR-SE CAFETERA i una altra ben diferent és SER 
CAFETERA!”  


