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 BON DIA     QUARESMA
11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXERAPRENDRE A VIURE

Acluca els teus ulls i mira’m
Només en el silenci i en la interiorització 
podem penetrar en nosaltres i descobrir 
la nostra riquesa i la dels altres.
Un cop llegit el text de l'annex 1 pensa 
com et veus a tu mateix.

Llegeix aquesta frase de Marie 
Curie  i pensa quines són les 
millores que has anat aconseguint 
al llarg d’aquest curs.
Creus que t’esforces per la pròpia 
millora? 

El viatge de l’ADN

T’atreveixes a preguntar-te qui ets en realitat?
https://www.youtube.com/watch?v=fknilBqJI5g

Tu ets l’únic amo dels teus somnis i per això tu ets l’únic que pot 
decidir el que vols somiar. 
Tu ets l’únic amo de les teves ales i per això tu ets l’únic que pot 
decidir cap a on vols volar.                      Camins de Sopa de cabra

Llegint la lletra de la cançó pots anar pensant en el teu camí.
https://www.youtube.com/watch?v=87uzDJDR5KY

SÓC JO QUI DECIDEIX

Un cop llegit el text de l’annex, pensa si 
pots assegurar que realment QUI decideix, 
ets TU?

Compte 
enrere. 
Camí cap a 
la Pasqua

Comencem una nova setmana de Quaresma. Anem fent camí 
cap a la Pasqua. I en aquest tram de camí que durant aquesta 
setmana farem us proposem que dediqueu els Bons dies a 
pensar en vosaltres mateixos. Us coneixeu bé? Quins valors i 
quines aptituds teniu? Quines són les motivacions de les 
vostres actuacions? La resposta a aquestes i a moltes altres 
preguntes que us podeu fer de ben segur un ajudaran a 
avançar i a créixer.

https://www.youtube.com/watch?v=fknilBqJI5g
https://www.youtube.com/watch?v=87uzDJDR5KY


ANNEX 1 
 
ACLUCA ELS TEUS ULL I MIRA’M ! 
 
Tu, l’amic que passes i em mires.  Què veus? 
Veus la forma del meu cos, el color dels meus cabells 
Però, jo sóc molt més que tot això. Estic habitada per mil secrets! 
¿Coneixes la meva història; què dorm al fons del cor?  
Coneixes les meves pors; les pors amagades 
que no goso dir a ningú, però que suporto ansiosa els vespres de solitud? 
coneixes les meves ambicions;  
els somnis secrets, desconeguts somnis d’amor i d’amistat, 
somnis de vida i de fidelitat? 
 
No, no et refiïs únicament del cos que veus. 
Jo sóc molt més que tot això! Tinc tot un món a dins; 
fet de llum i d’ombres, de riqueses i pobreses, de qualitats; i límits. 
i em vols veure de debò? 
Acluca els teus ulls i mira’m.  
 

 

ANNEX 2 
 

SÓC JO QUI DECIDEIX 
 
El columnista Sidney Harris explica que, en una ocasió, va acompanyar a 
un amic seu a comprar el diari. En arribar al quiosc, l’amic va saludar 
amablement al venedor. Aquest li va contestar de manera brusca i 
desconsiderada, i després li va donar el diari despectivament.  
L’amic, tanmateix va somriure i pausadament va desitjar al quiosquer un 
bon cap de setmana. Van continuar el camí, i en Sidney preguntà: 
- Escolta ... sempre et tracta així, aquest home? 
- Sí, per desgràcia. 
- I tu sempre et mostres tan educat i amable? 
- Sí. 
- I em vols dir perquè tu ets tan amable amb ell, si ell és tan antipàtic amb 
tu? 
- És ben senzill. Perquè no vull que sigui ell qui decideixi com m’haig de 
comportar jo.  


