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Després de llegir la reflexió de la M. Àngels Guiteras, que 
trobaràs en l’annex 1, et convidem prendre un 
compromís personal, un compromís que et sentis capaç 
de mantenir al llarg de tota la setmana. 
Escriu-lo on creguis oportú (agenda, diari, paper,...)

“Sovint confonem compromís amb implicació”

Llegiu el comentari del professor Àngel Castiñeira que trobareu en l’annex 2

● Creus que el compromís afecta el teu present i el teu futur?
● Pots posar-te algun exemple?

Recordes el teu compromís del dilluns?.
Pensa, tot mirant el dibuix, en quin lloc de l’escala 
estàs.
Encara ets a temps d’arribar a l’últim graó! Ànims!

Llegeix i reflexiona sobre aquesta frase de Josep M. Terricabras

"Digues-me quin camí fas, digues-me quines són les teves certeses i els 
teus dubtes i potser no podré dir-te cap on t'encamines, però podré dir 
quins valors t'aguanten". 
                                            Josep Maria Terricabras a "Què ens mou? 6 valors a debat" 

Aquest vídeo ens dona un seguit de 
consells per ajudar al planeta. Encara que 
està en anglès, intenteu entre tots, 
entendre què ens proposa. (fins al minut 
2.50)
https://www.youtube.com/watch?v=gUh
xcdzRgLQ

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Durant la setmana us seguim convidant a donar voltes en relació “CRÉIXER 
ÉS COMPROMETRE’S” reflexionant sobre quin ha de ser el teu compromís 
personal en aquesta tasca de millorar el nostre entorn. 

Si ens millorem nosaltres mateixos tot començarà a ser una mica millor. 

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


ANNEX 1 
 
COMPROMÍS 
Algunes persones relacionen la paraula “compromís” amb un cert grau de 
pèrdua de llibertat. Quan precisament perquè el compromís fluctuï no s’ha 
d’imposar, sinó acceptar sense lligams. Aquest valor no es pot viure com un 
sacrifici sinó com un goig, ja que això el condemna inevitablement al fracàs.   
                                                               M.Àngels Guiteras. Revista Valors, gener 2014 
 
 
 
ANNEX 2 
 

Sovint confonem compromís amb implicació 

“El compromís significa empenyorar la paraula i no es pot confondre amb 
implicar-se; en tot cas comprometre’s és implicar-se en un grau suprem, 
d’una forma que saps que afectarà el teu present i el teu futur”.  
 
Són paraules d’Àngel Castiñeira, professor d’ESADE, director de la Càtedra de 
Lideratges i Governança Democràtica i director de l’Observatori de Valors, promogut 
entre ESADE i la Fundació Lluís Carulla. 
 


