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4T MÓN 

VEURE 

Curt: 

https://www.youtube.com/watch?v=hgbgWEWqSE0 (Spot Educo: Abuelos 

Solidarios) 

Cançó:  

https://www.youtube.com/watch?v=M2r97Fo_HWE (Streets of London-Ralph 

McTell) 

¿Has visto el viejo  

En el mercado cerradas  

Levantando el papel,  

Con sus zapatos desgastados?  

En sus ojos que no ven el orgullo  

Mano suelta a su lado  

Ayer papel que dice las noticias de ayer  

Coro: 

 Entonces, ¿cómo me puede decir que está solo,  

Y decir que para usted que el sol no brilla?  

Deja que te lleve de la mano y te llevará por las calles de Londres  

https://www.youtube.com/watch?v=hgbgWEWqSE0
https://www.youtube.com/watch?v=M2r97Fo_HWE
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Te voy a mostrar algo que te haga cambiar de opinión  

¿Has visto a la vieja  

Que recorre las calles de Londres  

Suciedad en el pelo y la ropa en harapos?  

Ella no es tiempo para hablar,  

Ella sólo mantiene el derecho de caminar  

Llevar a su casa en dos bolsas de transporte.  

Coro  

En el café toda la noche  

A las once y cuarto,  

Mismo anciano está sentado en su propia  

Mirando al mundo  

Sobre el borde de su taza de té,  

Cada té tiene una duración de una hora  

A continuación, se pasea solo en casa  

Coro 

¿Has visto el viejo  

Fuera de la misión del marinero  

Recuerdo que se desvanece con la medalla de cintas que lleva  
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En nuestra ciudad en invierno,     

    

La lluvia llora un poco de piedad  

Por un héroe más olvidado  

Y un mundo que no le importa    

 JUTJAR  

Text Bíblic: (Lc 10, 29-37): 

--I qui són els altres que haig d'estimar? 

Jesús va contestar dient: 

--Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers, 

que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment 

baixava per aquell camí un sacerdot; quan el veié, passà de llarg per l'altra 

banda. Igualment un levita arribà en aquell indret; veié l'home i passà de llarg 

per l'altra banda. 

 »Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d'ell, el veié i se'n 

compadí. S'hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; després 

el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n va ocupar. 

L'endemà va treure's dos denaris i els va donar a l'hostaler dient-li: 

»--Ocupa't d'ell i, quan jo torni a passar, et pagaré les despeses que facis de 

més. 

»Quin d'aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme de l'home 

que va caure en mans dels bandolers? 

Ell respongué: 

--El qui el va tractar amb amor. 

Llavors Jesús li digué: 

--Vés, i tu fes igual. 
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 ACTUAR  

● Sovint, apareixen notícies a la televisió que anuncien desgràcia rere 

desgràcia. Nosaltres, solem mostrar-nos indiferents i un fet dolent ja no 

ens causa cap mena de reacció. Quina és la meva actitud (indiferència, 

passar, preocupació, neguit,...)? Què em suggerix? Com puc canviar 

aquest món? 

● Una bona idea podria ser participar en activitats solidàries que ja estan 

en funcionament, pensar-ne alguna o bé reemprendre’n d’altres per tal 

de donar facilitats a la gent invisible i amb falta de veu. 

● Encomanar a la resta de família, amics i companys a seguir aquesta 

iniciativa de no mostrar-se immòbils davant les desigualtats que resten 

en el carrer que trepitgem cada dia; que no sigui un tema més sobre el 

que parlar una tarda de diumenge. 

● No mostris indiferència al teu entorn. Proposa’t saludar i fer bona cara a 

les persones del teu voltant que es trobin en una situació de pobresa.  

 


