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MIRA... 

En aquest context i en aquesta època estem envoltats d’imatges. Vivim en un entorn ple de 

pantalles i flaixos. Sembla que només es valora el que es veu, allò que es mostra. I a més a més, 

ben de pressa, a una velocitat vertiginosa, cercant l’impacte, sense reacció possible. 

S’ha debilitat la nostra capacitat de badar i de mirar, d’admirar i de contemplar. Només 

veiem allò que ens crida l’atenció, allò que ens enlluerna. I hem quedat privats de la mirada 

contemplativa que ens permet gaudir de les persones, de la natura, de l’art ...  

Davant dels nostres ulls, com si fos una pantalla que tot ho engoleix, no deixen de passar-

nos imatges, notícies, fets, rumors... I, tal com passen, es dilueixen les unes en les altres deixant 

un pòsit emboirat en el nostre subconscient. Ens cal recuperar el gaudi d’una mirada que 

comunica vida, que s’admira contemplant una flor, que s’emociona amb un somriure, que es 

relaxa amb una conversa tranquil·la, que es relaciona amb els qui ens envolten, que descobreix, 

encisada,  les meravelles del món. 

Caldrà viure l’ara i aquí amb una consciència ben desperta per poder aprendre, de nou, a 

mirar i sentir el batec de la vida i per agrair tots els regals que rebem cada dia. 

 

DESCOBREIX... 

Amb una actitud empàtica, sense prejudicis, es pot descobrir la riquesa que hi ha darrera 

les paraules i accions de les persones que t’envolten. Com la mirada acollidora de Jesús i del Pare 

Claret, que sempre transmet a les persones estimació i dóna ànims per seguir caminant amb 

esperança i il·lusió 

Aquest trobar-nos, l’un davant l’altre, ens fa descobrir, amb tota la seva riquesa, allò que té 

d’únic i irrepetible, i facilita l’acollida de les seves aportacions, idees i sentiments. Sempre 

acceptació plena de la persona, però amb una mirada lúcida que valora i reflexiona amb sobre allò 

que és just, bo i honest. Una mirada que supera el passat, es compromet amb el present, i 

transmet il·lusió i esperança per al futur. 

 

IMPLICA’T... 

Cada dia és únic, irrepetible. La “nova mirada” ens indicarà la ruta per caminar amb pas 

ferm i decidit cap el cim que volem assumir. Per poder caminar cal fer un pas darrere un altre, i 

acompanyats per la comunitat educativa, preguntar-nos què és més urgent, oportú i eficaç per 

avançar sense pors ni neguits. No tenim temps per al conformisme, o l’anar-hi anant . 

Fem nostre aquest lema des d’una reflexió lúcida, lliure i esperançada, una opció que neix 

del cor i connecta amb la vida. 

Per això, aquest curs, 

MIRA, DESCOBREIX, IMPLICA’T! 


