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Eines per dur una vida
saludable
El meu menja de tot

Qüestions
per al diàleg:
1

Quina solució hi trobeu?

2

Podem relacionar-nos amb
algun dels tres casos?

3

Tenim un quart cas? Quin?

Ja portem uns mesos
d'escola i un grup de mares
s'expliquen com han anat
les vacances de Nadal, els
propòsits per al nou any, les
notes dels nens...i també
sobre els quilos que s'han
agafat aquests dies. Aquest
últim tema ha donat molt de
si; han arribat a parlar sobre
l'alimentació
dels
fills.
Esmentarem
tots
tres
casos:
a.
Com que estaven de
vacances i els pares
treballaven, el Pol s'havia
quedat uns dies amb l'àvia. Ella té unes rutines, uns horaris, uns costums i una sèrie
d'aliments que pren de manera ordinària; així que el nen, s'ha hagut d'acostumar. Quan
els pares van preguntar què va menjar, no s'ho podien creure; Arròs bullit amb oli només?
Hamburguesa a la planxa i sense quètxup? Peix?...
b. Ha arribat a casa de la Sílvia i del Ferran, l'informe del servei de menjador del Joel i la
sorpresa ha estat, que és excel·lent. A casa, cada cap de setmana tenen problemes amb
els àpats. Els sopars durant la setmana, s'ho poden manegar, perquè, moltes vegades,
està tan cansat que no arriba al segon plat i el posen a dormir.
c. La filla de la Noèlia, després de molts tira i arronsa va poder quedar-se a dormir una nit
a casa d'una amiga de la classe. S'ho van passar d'allò més bé; va portar-se correctament
i va sopar verdura i peix sense posar cap pega - Increïble!-deia la mare. Total, que totes
tres van arribar a la conclusió que, una de dues, o a casa no es cuinava bé o els nens
s'estaven burlant d'elles. Així que van fer una pluja d'idees per a resoldre l'assumpte; és a
dir, com aconseguir que els fills mengessin de tot sense queixar-se: - Anar al psicòleg de
l'escola i explicar-li el tema. - Apuntar-se al FEAC i comentar-ho en gran grup. - Parlar molt
seriosament amb els seus fills. (...)
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Disciplina i constància
Festa de Cap d'any

Qüestions
per al diàleg:
1

Som capaços de proposar-nos
nous reptes? Ens costa
seguir-los?

2

Estem disposats a afrontar
canvis en les nostres vides?
Com ens ho plantegem?

3

Quins són els nostres ídols pel
que fa a vida saludable? Tenim
alguns exemples a seguir? O
ens movem només per modes?

En Pol i la Maria són dos
germans bessons de 12
anys i han anat a passar el
cap d'any amb els tiets i els
cosins, la Georgina i en
Manel, de 10 i 13 anys; els
tiets tenen una masia als
afores de Moià.
Després
de menjar el raïm i celebrar
el canvi d'any amb les dotze
campanades, han escoltat
aquesta
conversa
dels
pares i oncles.
La tieta ha dit: "Aquest any
sí que m'apunto al gimnàs i
aconsegueixo fer almenys la mitja marató". El tiet ha dit: "Doncs jo miraré de deixar de
fumar, que ja porto tres anys dient-ho i no ho acabo de fer mai".
El pare d'en Pol i la Maria ha dit: "Doncs jo voldria reduir una mica l'horari de feina i estar
més pels bessons".
I la Marta, la mare dels bessons, s'ha posat a riure: "Ja hi som, amb els bons propòsits
d'inici d'any!"
Quan en Pol i la Maria han anat a dormir amb la Georgina i en Manel, han comentat les
bones intencions dels pares.
En Pol pensa que el pare farà bé de reduir l'horari perquè ell ja porta un parell d'anys
jugant a hoquei i no aconsegueix gairebé mai que el pare l'acompanyi ni als partits ni a
l'entrenament i sempre hi ha d'anar amb els pares dels companys de l'equip.
La Georgina té moltes ganes que el seu pare deixi de fumar, ja que des de ben petita
sempre li ha dit: "Papa, no has de fumar, que això no és bo per a la salut i no m'agrada
l'olor que et fa la boca després".
En Manel es frega les mans i diu: "Si la mare s'apunta al gimnàs i s'entrena, jo sortiré a
córrer amb ella i farem junts la mitja marató".
La Maria, aleshores, ha exclamat: "Doncs jo penso fer com la mama, riure'm de tots
vosaltres quan d'aquí a un any no hagueu acomplert cap d'aquests propòsits". Els tres
cosins s'han mirat i han conclòs que potser l'únic bon propòsit que s'han plantejat és el de
riure's una mica més d'ells mateixos.
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Una vida saludable
Mens sana in corpore sano

Qüestions

Són les vuit del vespre. La
Joana conversa amb el seu
marit, en Víctor, mentre
preparen el sopar. Tenen
tres fills. En Joan ha
començat aquest any la
universitat i encara ha
d'arribar a casa; en Martí,
alumne de 4t d'ESO, i la
Gisela, alumna de 2n d'
ESO.
En Martí és a la seva
habitació
estudiant,
preparant l'examen de física
que té l'endemà, i la Gisela
està davant la televisió

per al diàleg:
1

Ens deixem portar per les
modes i patrons socials a l'hora
de cuidar-nos?

2

Som conscients de la dualitat
entre cuidar la salut i el culte al
cos i del que això comporta?

3

Creus que tenir una actitud
positiva davant la vida ajuda a
viure millor i en pau?

parlant una vegada més pel mòbil.
Mentrestant els pares...
"Avui la Gisela ha arribat d'escola ben enfadada. No sé què li ha passat. No m'ha dit res,
no m'ha fet ni un petó, ha anat directe a la seva habitació. M'hi he volgut acostar,
preguntar-li què li passava i ha començat a discutir. Quan he vist que s'anava enfadant
cada cop més per coses ben simples, li he dit que parlaríem quan estigués calmada. Saps
què passa Víctor, que després m'enfado, em neguitejo i el sopar se'm posa fatal."
"Doncs ara que ho dius, quan he arribat he sentit que parlava per telèfon sobre que es
volia aprimar, que es veia amb les cames gruixudes i que no li agradaven i que no sé qui li
havia dit alguna cosa sobre el seu cos i que s'havia enfadat molt. De fet, ara entenc
perquè mira aquests programes a la televisió sobre estètica, canvis físics...", diu el pare.
"Aquests programes on tothom opina i crida són totalment destructius per als adolescents.
Mira-la ara, davant la tele.
"Hauríem de fer el possible per parlar amb ella i deixar que ens expliqui què li preocupa. Si
ho pot exterioritzar, l'ajudarà. Mirarem de fer alguna sortida el cap de setmana, anar a un
lloc que li agradi i així tindrem una estona per parlar", diu la mare.
--Nois, el sopar és a punt.
--Mare, diu la Gisela, un altre cop bledes i patates?
"Gisela, la verdura va molt bé per netejar el cos de toxines i ajuda a portar una vida
equilibrada i saludable i si, a més a més, ho combines amb l'exercici físic, et quedes
"estupenda". Quan tenia la teva edat, la meva mare també tenia cura del que menjàvem; i
això que a mi, ja ho saps, m'encanta la xocolata i reconec que em sobraven uns quilos; i
què, però és tan bona i em dona energia. Ara bé, va arribar un dia que vaig haver
d'aprendre a deixar-me cuidar i també a aprendre a cuidar-me.
Sabeu, fills meus, no només és important l'alimentació i cuidar el cos, sinó que una bona
salut mental i una bona actitud davant el dia a dia ens porta a trobar-nos bé i a viure millor.
Ja ho deien els clàssics: Mens sana in corpore sano."
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Confiança
Una visita important

Qüestions
per al diàleg:
1

Com a cristians estem
convençuts que Déu ens acull
cada dia, a cada instant. D'altra
banda, de quina manera
l'acollim nosaltres a Ell en les
nostres vides?

2

Vivim l'eucaristia com a
moment de trobada amb el
Crist ressuscitat, present entre
nosaltres?

3

Vivim l'eucaristia com a
moment de trobada amb el
Crist ressuscitat, present entre
nosaltres?

M'explicava un noi d'uns
vint anys que la seva mare,
quan era infant, l'havia
iniciat en una devoció: fer
una visita a Jesús a la
capella del Santíssim, on es
guarda el pa consagrat,
l'eucaristia, presència de
Jesucrist entre nosaltres.
Anar a passar una estona
davant
el
sagrari
de
l'església
parroquial
o
d'alguna altra església que
es trobessin en algun
desplaçament o passeig per la ciutat per fer companyia el Senyor durant una estona. "La
mare", em deia el xicot, "m'indicava que em senyés com ella m'havia ensenyat, que el
saludés com a un amic, que fes una estona breu de silenci per sentir-lo a prop i que
després parlés amb Ell, que fes pregària i que acabés amb el Parenostre. La mare em
deia que allò era com anar de visita, però una visita important. Anar a veure Jesús. A
vegades hi anava sol o amb algun amic, quan sortíem de l'escola. Més gran, a
l'adolescència, vaig deixar de fer-ho. Ara he tornat a anar-hi, a vegades amb la noia amb
qui surto, a la parròquia o a l'església d'un poble o a alguna ermita, quan anem
d'excursió." "Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí i, tot
donant-lo als deixebles, digué: Preneu, mengeu-ne: això és el meu cos" (Mt 26,26). El
culte a l'Eucaristia, reservada perquè pugui ser venerada pels fidels, és una bona
possibilitat per apropar-se a Jesús. La visita al Senyor en el sagrari, anar a trobar Crist, és
una devoció antiga i arrelada. L'adoració silenciosa a la presència misteriosa de Jesús
entre nosaltres -enmig nostre perquè ens estima- continua significant el reconeixement al
seu lliurament a nosaltres per Amor. Acollir Jesús en l'Eucaristia és acollir-lo a Ell mateix.
Fer companyia a Jesús en l'Eucaristia és fer-li companyia a Ell mateix. Anar a trobar Jesús
en la contemplació, en l'adoració, és un reconeixement de la presència real de l'Amor de
Déu entre nosaltres. Una presència dinàmica, que actua en les persones, les transforma,
les referma en la missió de fe, de ser testimonis, les enforteix en l'Amor i les impulsa al
servei, especialment entre els més necessitats, perquè la visita freqüent fa més natural
veure en els altres el rostre de Jesús per tal que esdevingui realitat que "tot allò que fèieu
a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu." (Mt 25,40)
Enric Puig Jofra, SJ
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