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BON
DIA

13-17  ANYS

APRENDRE A VIURE

El lema d’aquests any, consisteix en adonar-se que 
créixer i comprometre’s amb la vida implica 
renovar-se. 
Et convidem a fixar-te detalladament en el mural 
que et presentem. 
Fixa’t en el disseny i pensa que ens deu voler 
transmetre la imatge. 

Ara és l’hora del compromís. En el nostre futur serà més necessari que mai.
Els joves del video. que et presentem es troben en una plaça qualsevol i es 
posen a ballar espontàniament. 
El compromís amb la música, el ball, la cultura,... ens ajuda a  renovar-nos i 
créixer davant l’adversitat.
Tu, t’ha fet algun propòsit especial per aquest curs que hem començat?

Llegeix la lletra de  la cançó: “ La llum que portes dins” de Gossos. Pensa en 
el sentit i el missatge que ens vol transmetre.
Ho trobaràs en l’annex. 

Si teniu temps la podeu escoltar: https://www.youtube.com/watch?v=nmU__Pe8zAs&ab_channel=SomProduccions

 Llegeix aquesta frase de Viktor Frankl 
"Quan la situació és bona, gaudeix-la! 
Quan la situació és dolenta, 
transforma-la! Quan la situació no es 
pugui transformar, transforma’t tu."

En aquest curs, què pots transformar? 

El mes d’agost va morir Pere Casaldàliga, un català universal, 
que amb el seu testimoni estava compromès amb els 
desvalguts i els pobles indígenes del Brasil. 
Les seves paraules, ens ajuden ara a repensar-nos en el 
moment que vivim. Durant el curs, llegirem moltes frase d’ell. 
Aquesta és la primera: 

“Si no hi ha causes grans, la vida no té sentit.”
Què et sembla que ens diu? Ho pots traduir a la teva vida?

COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE

Benvinguts a l’espai BON DIA. Com molt bé sabeu, és un petit espai de temps que en 
convida a pensar en vosaltres mateixos, en els altres, en el nostre món i en tot allò que 
dona sentit a la nostra vida.  
Durant aquest curs, continuarem la nostra reflexió sobre allò que significa APRENDRE A 
VIURE i ho farem a partir del lema  COMPROMETRE’S ÉS RENOVAR-SE. Aquesta 
setmana us convidem a pensar en els nostres primers compromisos del curs. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=xZtznulZJp0&feature=emb_logo


ANNEX  (Gossos) 

LA LLUM QUE PORTES DINS  
  

La meva sort va ser néixer aquí 
És un regal que em va fer el destí 
La meva terra és la identitat 
Que m'ha vist créixer i m'ha fet costat. 
 
Milers de somnis conviuen junts 
A la recerca de nous perfums 
Obrim finestres de bat a bat 
Ja ens ha arribat el bon temps 
 
I jo voldria viure sempre així 
Només pensar-te em fa feliç 
 
La teva força és la teva gent 
Som la bandera que s'escampa al vent 
Hi ha una muntanya que sempre acull 
Com una flama que ens dóna llum 
 
Les pedres parlen, tenen memòria 
Són el record d'una bonica història 
Que ens precedeix, que encara és aquí 
Obre els teus ulls i la podràs sentir 
 
I jo voldria viure sempre aquí 
Fos de dia o fos de nit. 
 
Veig la llum que portes dins, em dóna força per seguir-me descobrint 
Ets el far, el meu paisatge, la que completa el meu viatge 
. 
Surt el Sol cada matí, amb l'alegria d'un futur que ja és aquí 
Hem fet un vincle, hem fet un pacte, una revolta que no ens espanta 
 
El futur parla d'un nou mandat 
El que li escriu la seva societat 
Una consciència d'un nou camí 
D'una esperança que ja és aquí 
 
El cor obert mirant al món 
No ens fa vergonya i així és com som 
 
Que casa nostra és per tothom, 
Portes obertes de Sol a Sol 
I jo voldria viure sempre així 
Només pensar-te em fa feliç. 


