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 BON DIA     QUARESMA
11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXERAPRENDRE A VIURE

La setmana passada vàrem fer la Campanya de solidaritat amb 
l’esmorzar solidari per ajudar al projecte del Perú.
Volem des de l’equip de Pastoral agrair la vostra participació. GRÀCIES!
Per començar aquesta setmana us proposem pensar en quina podria ser 
la resposta a preguntes com ara:
UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE?
Com creus que et sentiries tu si fossis un noi o noia del Perú i rebessis un 
gest solidari com el que hem fet entre tots?

En el video que veureu a continuació s’ha demanat a algunes noies què 
farien per canviar el món. Mireu-lo i en acabar, feu-ne una reflexió.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-fareu-per-canviar-el-mo
n/video/5654887/
Tant se val si ets home o dona, d’aquí o d’allà… si tu et proposes fer 
alguna cosa per canviar el món, endavant.
Fan falta moltes mans per fer possible un món millor!
I tu, què faries per canviar el món?

Llegeix les paraules que el Papa Francesc
 va dir sobre la migració en l’entrevista del 
periodista Jordi Évole (ho trobaràs en l’annex)
● Què en penses?
● Quina és la petita aportació que pots fer tu 

en aquest tema?

Avui us proposem escoltar la cançó Cant a la vida, feta per 
l’escola Jeroni de Moragas i que compta amb la participació de 
diferents artistes catalans i l’Escolania de Montserrat.

https://www.youtube.com/watch?v=y3hFncw3jl8

Amb quin missatge et quedes?

Observa les imatges. 
Tots hi hem col·laborat. 
Què pots fer per tornar a la 
primera imatge?

Compte 
enrere. 
Camí cap a 
la Pasqua

En els BONS DIES d’aquesta Quaresma que estem a punt 
d’acabar, hem estat reflexionant sobre el que ens cal fer per 
créixer millorant la nostra manera de ser, les nostres relacions,.. 
Tot això per arribar a la Pasqua i aconseguir que al nostre 
voltant, al nostre món, la vida fos una mica millor, perquè estem 
convençuts que un altre món és possible. Els bons dies 
d’aquesta setmana tenen com a objectiu veure que ens cal fer 
perquè el nostre món sigui una mica millor.

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-fareu-per-canviar-el-mon/video/5654887/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-fareu-per-canviar-el-mon/video/5654887/
https://www.youtube.com/watch?v=y3hFncw3jl8


 

ANNEX 
 

“Pel cor em passa molt dolor. No entenc... No entenc la insensibilitat, o 
sigui no entenc la injustícia que fa  que una persona migri buscant  coses 
millors i la injustícia de qui li tanca la porta (...) L’actitud fonamental és la 
del cor obert. És l’actitud cristiana, la de la Bíblia: rebràs i tractaràs bé  el 
migrant, perquè no t’oblidis que tu vas ser migrant a Egipte. El primer pas 
és rebre. El segon és acompanyar. El tercer és promoure l’emigrant per 
integrar-lo que és el quart pas. Sinó es fan aquests quatre passos la 
rebuda és incompleta. Només rebre’ls i deixar-los al carrer és una falta de 
respecte enorme”... 

         Entrevista de Jordi Évole al Papa Francesc 


