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Hi havia una vegada... El somni d’en Joan
En Joan era un jove camperol ple de somnis per complir, ell sempre els compartia amb els seus amics al
camp i li agradava molt dir-los que algun dia es convertiria en un gran rei. Tots reien del seu somni i li
deien que això mai es faria realitat.
En Joan seguia pensant que algun dia podria ser rei i per això va prendre la decisió de deixar el camp per
anar a la recerca del seu somni sense importar tot el que hagués de passar. Un dels seus amics, en Lluís,
va decidir donar-li el seu suport i anar amb ell a la recerca d'aquest somni que amb molt d'esforç es
podria fer real.
Els dos amics van partir a terres llunyanes i van passar llargs dies suportant intensos calors en el dia i
molt fred a la nit, els dos es recolzaven i per passar el temps recordaven històries de quan eren més petits.
En arribar al regne veí, es van adonar que aviat el seu somni es faria realitat, el rei d'aquell regne estava
buscant un noble cavaller amb la valentia suficient per vèncer a un gran drac que sempre els turmentava,
a canvi d'això li donaria a seva filla per esposa i el convertiria en el nou rei.
En Joan es va posar molt content i amb el seu amic en Lluís va anar a parlar amb el rei per dir-li que ell
guanyaria al drac i els alliberaria en molt poc temps.
El dia de la lluita amb el drac havia arribat, en Lluís li va ensenyar a en Joan com lluitar i combatre el drac
sense que aquest li pogués fer mal. Quan el drac va arribar, en Joan va començar a lluitar amb ell i poc a
poc ho va anar calmant sense necessitat de fer-li mal, els consells del seu bon amic en Lluís van ser molt
útils i en Joan va dominar al drac fins a acabar amb tota la seva fúria.
El rei molt sorprès amb la gesta d’en Joan, no va dubtar a donar-li el seu regne i la seva bella filla com a
esposa, En Joan va aconseguir complir el seu somni i com agraïment a en Lluís, el va convertir en la seva
mà dreta i van ser per sempre amics. En Lluís també va casar-se amb una bella noia i els dos van tenir
molt bona sort amb el seu regne, la resta d'amics es van sorprendre en saber que en Joan havia
aconseguit el seu somni i ara era el rei del regne veí.
Des d'aquest dia en Joan va veure que valia la pena lluitar pels somnis, sobretot quan es té el suport i la
confiança d'un bon amic.

Bon dia Jesús
Senyor, et donem gràcies pels amics. Els amics ens ajuden, els amics estan al
nostre costat. Els amics riuen amb nosaltres quan som feliços i ens consolen
quan estem tristos. Senyor, volem ser bons amics dels nostres amics. Ells
s’ho mereixen, perquè ens estimem molt. Gràcies, Senyor, pels nostres amics.

