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Malala Yousafzai o arriscar la vida per anar a escola 
A principis de mes es va saber que Malala Yousafzai és la 
guanyadora del Premi Nobel de la Pau 2014, la persona més jove 
que ha obtingut mai aquest guardó.  

El jurat ha valorat la seva lluita a favor dels drets dels infants i 
de la gent jove i, en especial, el dret a rebre educació. Pel 
mateix motiu, a més de Malala, també ha estat guardonat el Nobel 
de la Pau Kailash Satyarthi, un activista indi pels drets dels infants i 
contra l'explotació infantil. 

Malala Yousafzai, entre d’altres guardons, ja va rebre el Premi 
Internacional Catalunya de l'any passat. Com ara s’ha recordat, en 
rebre la distinció catalana Malala va reclamar no ser recordada com 
la dona disparada pels talibans, sinó com la que lluita pels drets de 
l'educació de tothom, homes i dones: “El meu missatge: no 
espereu que ningú ho faci, feu-ho per vosaltres mateixos”. 

Malala va assolir notorietat quan, el 9 d'octubre del 2012, va rebre 
un tret al cap d’un pistoler milicià del règim del Tehrik-i-Taliban 
Pakistan (TTP) quan tornava de l'escola en autobús. Va quedar 
ferida al crani i al coll i no va ser fins mitjan gener del 2013 que va 
rebre l'alta mèdica i va poder tornar a classe. 

El cas de Malala Yousafzai hauria de ser present a totes les escoles. Els nostres alumnes l’haurien de 
conèixer. La seva interpel·lació és directa i brutal. Interpel·la sobre les condicions de vida de tants 
milions de persones, però interpel·la també sobre l'educació (i l'escola) i la seva importància, tant 
lleugerament tractada a vegades en els nostres contextos. 

 

Aquest dijous, 23 d’octubre 

Presentació curs CCAPAC 2014-2015 
La Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) presentarà el 
proper dijous, 23 d’octubre (19.30 hores), les novetats per al present curs 2014-15 amb el projecte 
AMPAs en xarxa.   

L’acte inclourà, a banda de les citades novetats, una sessió informativa que, sota el títol Les AMPAs, 
sense por a les xarxes socials, abordarà l’enfocament positiu i pràctic de l’ús de les xarxes socials 
per part de les AMPAs: com treure’n profit i com gestionar-les per reduir al mínim els possibles conflictes. 

L’assistència, gratuïta i que tindrà lloc a la seu de la CCAPAC (c. dels Àngels, 18, Barcelona), cal confirmar-la 
a través del formulari.  

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
http://carmengol.blogspot.com.es/2012/10/malala-yousafzai-una-brutal.html
https://docs.google.com/forms/d/1DQ8cW7R4Pg5BeYocnZKAH4ch5tyeZ8HYJ6mW_JsHvCk/viewform
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Patrocina Grup Edebé 

Jornada educar de 0 a 3 anys – Llars d’Infants 
"Els infants tenen capacitat sinestèsica: poden «veure» la 
temperatura, «tocar» la llum, «tastar» les olors.  

Les escoles infantils i els espais per a infants constitueixen un 
taller enorme dels sentits perquè l’infant construeixi 
coneixement.  

Aquests entorns poden donar suport i estimular els camins 
d’aprenentatge dels infants, influenciar els processos cognitius i 
la percepció i contribuir a la formació de la identitat individual 
de l’infant.” 

M. Zini (2005). “Veure, sentir, tocar, tastar, olorar i estimar”. 

 Infància a Eu-ro-pa (núm. 05.8, pàg. 24-25). 

Aquest és el punt de partida de la Jornada 0-3 Llars d’Infants, que el proper 15 de novembre tindrà lloc a la 
seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i que inclourà:  

1. Ponència: Educar mitjançant les Arts en l'Etapa Infantil (0-3), a càrrec d’Eugènia Arús. 

2. Dos Tallers (cada participant podrà optar-ne a un) 

• Llegir sense llegir: l’acompanyament lector a l’escola bressol, a càrrec de Mercè 
Palay. 

• El tacte afectiu a l’Educació Infantil 0-3, a càrrec de Mercè Simon 

3. Quatre experiències, quatre estones per compartir: 

• Presentació a càrrec de professionals del Parvulari Jesús María Sants. 

• Presentació a càrrec de professionals de la Llar FEDAC-Monistrol. 

• Salut i seguretat, indisposicions, comunicació amb les pares... a càrrec de Mireia Vidal, 
infermera pediàtrica. 

• Gestió dels moments conflictius. A càrrec d’en Carles Muñoz, graduat en Ed. Infantil.            
       

Nous microtallers TIC: vídeo i web 

Formació per a la presència i comunicació des de les xarxes socials 
d’escoles i AMPAs  
Com ja sabeu, hem convocat diversos microtallers adreçats i oberts a persones de les escoles i AMPAs 
que vulguin tenir presència a les xarxes. Com acostuma a ser habitual, seran impartits per l’empresa 140 
Comunicació i es duran a terme en dues opcions horàries (de tarda i vespre) per tal que escolliu la que 
més us convingui.  

Crea animacions amb vídeo 

S’adreça a usuaris que vulguin conèixer com preparar un vídeo amb diferents materials gràfics: fotografies, 
clips de vídeo, icones...  

En aquesta formació s’abordaran: introducció a aquest tipus de material i tipologia de vídeos; com podem fer-
los servir a l’aula?; la integració als canals de Youtube i/o Vimeo; compartir a xarxes socials; creació d’un 
vídeo sobre una plantilla preestablerta i difusió del treball realitzat.  

Aquest microtaller, que tindrà lloc a la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18, 4t 
pis, Barcelona) el proper 29 d’octubre, es desenvoluparà en edició de tarda (15-17h) i de vespre (18-
20.30h)  

Informació - Inscripció 

Pensa el web de l’escola o de l’AMPA 

S’adreça a encarregats de TIC, de comunicació i responsables de les pàgines web del centre i/o de l’AMPA.  

En aquesta formació s’abordaran, entre d’altres: tipus d’informació que ha de ser al web; construir un arbre 
de navegació; webs sobre BBDD (wordpress, joompla, drupal) i amb html; elements addicionals: xarxes, 
imatges, vídeos, registre newsletter, formularis, captcha, etc...  

http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/f3f27a324736617f20abbf2ffd806f6d.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=146
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Aquest microtaller, que tindrà lloc a la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18, 4t 
pis, Barcelona) el proper 5 de novembre, es desenvoluparà en edició de tarda (15-17h) i de vespre (18-
20.30h)  

Informació - Inscripció 

 

Per impartir als centres o a les AMPAs que ho sol·licitin 

Pares i mares amb necessitat de formar-se: catàleg conferències CCAPAC 
2014-15 

Segur que, moltes vegades, ens fem preguntes 
davant la realitat i la responsabilitat 
d’acompanyar el creixement dels nostres fills i 
filles: estudiar i fer els deures o ajudar a les 
tasques de casa?; acompanyar-los en els 
disgustos o evitar les frustracions?; activitats 
extraescolars o passar el temps a casa?; 
premiar o castigar?; que tinguin els seus diners 
o no cal perquè ja els paguem el que 
necessiten?; la bufetada educativa, educa?; els 
avis i àvies a primera línia de foc?; quines 
situacions de ciberassetjament es poden 
produir? 

La Confederació Cristiana d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya 
(CCAPAC) posa a disposició de les AMPAs, 
entre d’altres serveis, una sèrie de 
conferències sobre aquests temes educatius i 

pleta sobre alguna de les 
osa. 

m un tros de paper en què totes les persones que hi passen hi deixen un 

s nostres fills, a què ens referim? Per a qui ha de ser la 

nostre poder? Com 

el fill se sent valorat. Les nostres 

rebuig, enfadar-nos i, en conseqüència, direm coses com ets un marrà, un 

s necessitats, 

s fills (tot nen és una font de recursos inesgotable), estarem 

s; però si la tractem com el que pot arribar a ser, es 
convertirà en la persona que pot arribar a ser”. Goethe 

molts més.  

A partir d’ara, amb cada nou Comunitat educativa, us oferirem informació com
conferències incloses al catàleg. Avui destaquem el de la psicòloga Eva Junc

Com desenvolupar la millor versió dels nostres fills   

“La vida d’un nen és co
senyal”. Proverbi xinès 

Sempre deixarem un senyal. La pregunta és, quin? 

Quan parlem de desenvolupar la millor versió del
millor versió, per a nosaltres, per a mi, per a ells? 

Els nostres fills han fet, fan i faran el seu camí, però quin és el poder transformador dels pares? Podem pecar 
d’omnipotents i persistir en la fantasia que ells seran tal com nosaltres volem que siguin i, per tant, negant-
ne la singularitat. Podem pecar també de conformistes pensant que les persones són com són i que poc 
marge de maniobra tenim... On és el punt d’equilibri, doncs, a l’hora d’utilitzar el 
gestionem la tensió entre el fill que és ara (el present) i la seva millor versió (el futur)?   

El primer que cal tenir en compte és que tots els pares tenim dos fills, el real i l’ideal. L’ideal és fruit de la 
cultura que habitem, dels nostres somnis, frustracions... Quan mirem el nostre fill no només el mirem a ell, 
sinó també si s’acosta o s’allunya del nostre fill ideal. Aquesta comparació és inconscient i té un impacte en 
allò que pensem, sentim i fem i, en conseqüència, en la manera com 
expectatives, doncs, esdevenen l’instrument de mesura dels nostres fills.  

Si el que fan s’ajusta a les nostres expectatives (el nostre motlle), l’acceptem, ens alegrem i, segurament,  li 
direm com ets bo, simpàtic, treballador... (etiquetes positives). Per contra, si el que fa no s’ajusta a les 
expectatives, podem mostrar 
gandul (etiquetes negatives). 

Ser conscient de les nostres expectatives -és a dir, saber que tenen més a veure amb les nostre
desigs i interessos que amb el nostre fill-, és fonamental per veure els nostres fills tal com són. 

Si a aquesta mirada més realista i respectuosa amb els fills, hi afegim unes ulleres potenciadores que ens 
portin a creure en l’immens potencial dels nostre
més a prop de desenvolupar-ne la millor versió. 

“Si tractem una persona com és, continuarà sent el que é

http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/ebd9629fc3ae5e9f6611e2ee05a31cef.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=147
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L’Eva Juncosa està casada i té dos fills de 13 i 16 anys. Creu en l’immens potencial d’aprenentatge de les 
persones i el seu repte és desvetllar-lo. És psicòloga i coach amb 20 anys d’experiència desenvolupant el 
talent de persones i equips. Està especialitzada a escoltar els “problemes” de les persones i convertir-los en 
reptes inspiradors. 

 

Web del departament d’Ensenyament 

Família i Escola 
Pots ajudar els teus fills a frontar i prevenir conductes d’odi i discriminació 

En aquesta guia trobareu informació i recursos per saber què són les conductes d'odi i discriminació, com 
detectar si el vostre fill pateix aquestes conductes o és ell qui les té amb un altre company, i com podeu fer-hi 
front. 

Què entenem per conductes d'odi i discriminació? 

Les conductes d'odi i discriminació consisteixen a donar un tracte d'inferioritat o excloure una persona o un 
col·lectiu per motius racials, religiosos, polítics, econòmics, etc.  

L'origen de la discriminació està en els estereotips i els prejudicis. Els estereotips són el conjunt de creences, 
majoritàriament errònies, que la població té en relació amb un grup social: “els homes són més forts”, “les 
dones són més dèbils”... Els prejudicis són les conductes negatives que tenim envers una persona pel fet de 
pertànyer a un col·lectiu determinat, sense que hi hagi raons que ho justifiquin.  

La discriminació té a veure amb una valoració negativa de les diferències entre grups socials. Els infants 
perceben aquestes valoracions negatives des de ben petits a través de comentaris, acudits, notícies dels 
diaris o la televisió… Per aquest motiu cal que els pares els ajudeu a acceptar les diferències i fomenteu el 
respecte cap a totes les persones des de ben petits. Heu de tenir present que els pares també eduqueu els 
fills amb el vostre exemple. La relació que vosaltres teniu amb les persones influeix en les relacions que 
establiran amb els seus companys.  

Algunes reflexions entorn de les conductes d'odi i discriminació:  

• Generalment s'adrecen a una persona concreta pel fet de pertànyer a un grup que pateix 
discriminació.  

• És un comportament social que sovint incorporem a la nostra pràctica quotidiana sense adonar-nos-
en. Per exemple, en el metro no seure al costat d'una persona que veiem diferent per la seva manera 
de vestir, el color de la pell…  

• Les conductes d'odi i discriminació poden ocasionar danys morals, físics, psíquics o materials a la 
persona discriminada, i tenen també un efecte negatiu en la societat. 

• Una actitud discriminatòria que s'allarga en el temps pot convertir-se en una conducta assetjadora.  

• Aquesta mena de conductes vulneren el dret a la igualtat de tracte al qual tenim dret totes les 
persones.  

Quins tipus de discriminació podem distingir? 

En podem destacar:  

• Discriminació per origen ètnic, racial o nacional: té lloc quan una persona és tractada de manera 
diferent o excloent per la seva pertinença a un determinat grup racial o ètnic o pel seu lloc d'origen 
(xenofòbia).  

• Discriminació homòfoba (per orientació afectivosexual): té lloc quan algú es tractat amb aversió, 
hostilitat, odi o desaprovació per la seva orientació sexual. 

• Discriminació per raó de gènere: es produeix quan una persona és tractada de manera menys 
favorable que una altra en atenció al seu gènere. 

• Discriminació per nivell cultural i econòmic: es produeix quan algunes persones són considerades 
inferiors per no haver pogut accedir a la mateixa formació que altres o pel fet de no gaudir d'una 
bona situació econòmica. 

• Discriminació estètica: es produeix quan una persona és tractada de manera diferent o excloent 
perquè la seva imatge personal no encaixa en els cànons de bellesa establerts en la societat.  

• Discriminació per discapacitat: es manifesta quan una persona és menyspreada o infravalorada pel 
fet de tenir algun tipus de discapacitat, ja sigui física o mental.  

Més informació.  
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El dret a créixer en família 

Cicle de Cinema sobre els Drets dels Infants 2014-2015 
El Cicle de Cinema i Drets dels Infants és un programa educatiu endegat 
l’any 2000 per l’Ajuntament de Barcelona i adreçat als centres escolars. 
L’objectiu del cicle és potenciar, a partir del treball entorn diferents 
pel·lícules, la reflexió sobre els drets i deures individuals i col·lectius dels 
infants. 

Per cinquè any, aquest projecte també s’obre a les famílies i les convida a 
participar en aquesta proposta, que vol combinar lleure, diàleg i 
aprenentatge.  

El cicle, que tindrà lloc als cinemes Girona de Barcelona, es durà a terme els diumenges 9, 16, 23 i 30 de 
novembre a les 11h. Les activitats són gratuïtes, per bé que les places són limitades. Per a més informació, 
us podeu adreçar a www.cinemadretsinfants.org o teleduca@teleduca.org.       

 

8 i 9 de novembre 

Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient 
El Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA), que va néixer amb 
l’objectiu de provocar un canvi social en la nostra relació amb l’entorn i el nostre planeta, 
organitza des de fa 4 anys El Petit FICMA, un Festival de petit format -que inclou 
projeccions i tallers- per als més menuts i les seves famílies. 

El festival tindrà lloc el cap de setmana del 8 i 9 de novembre al CaixaForum i 
al CosmoCaixa de Barcelona i enguany, de la mà de l’Institut Jane Godall, els 
protagonistes en seran els primats. Els nens i nenes i les seves famílies podran, doncs, 
aprendre què ens diferencia i què ens acosta als primats a través de jocs de recerca, 
vídeos i d’altres recursos per “estimar un animals en greu perill d’extinció”.   

En trobareu més informació en aquest enllaç.  

 
Dia a dia de les escoles i les institucions 
L'escola Pàlcam inicia el projecte Erasmus+ 

A l'escola Pàlcam de Barcelona, dins del projecte de millora de l’anglès, ha arrencat el projecte Erasmus+, 
antic Comenius, finançat per la Unió Europea. 

El projecte, sota el títol Living A Healthy Life And Entrepreneurship Across Europe – Promoting Sustainable 
Approaches to a Healthy Life and Successful Business Administration, serà coordinat des de l’escola pel 
responsable del projecte d'anglès de secundària, Marc Miret, i tindrà una durada de dos anys, durant els 
quals es treballaran amb els alumnes de secundària continguts relacionats amb estils de vida saludable, 
emprenedoria i cultura europea. 

Dins el projecte, es comptarà amb dos socis europeus, dues escoles amb les quals es desenvoluparan les 
tasques en anglès que culminaran amb tres intercanvis durant els dos anys del projecte, un a cadascuna de 
les escoles. Els socis són l’Stadtgymnasium de Colònia (Alemanya) i l’ORS Lek en Linge de Culemborg (a prop 
d’Utrecht, Països Baixos). D’aquesta manera, un grup d’alumnes visitarà Colònia aquesta primavera i Utrecht, 
la primavera de 2016. Al seu torn ambdues escoles visitaran Pàlcam la tardor de 2015. 

Més informació a www.palcam.net   

Dos alumnes del Col·legi Maria Rosa Molas de Reus, premis a l’excel·lència 
educativa 

El passat 10 d’octubre es van lliurar els premis a l’excel·lència educativa de la ciutat de Reus, en què es 
valoren els millors expedients acadèmics dels alumnes de les diferents etapes educatives.  

Dos alumnes de l’escola Maria Rosa Molas de Reus, Marta Franco i Jordi Cayetano, van rebre el guardó 
com a millor expedient d’ESO i CFGM, respectivament. 

Celebració del desè aniversari de la Fundació Educativa Dominiques de 
l’Ensenyament 

Aquest curs 2014-15, les escoles de la Fundació Dominiques de l’Ensenyament celebren el 10è aniversari. La 
Fundació va ser constituïda el 3 de setembre de 2004 i, de mica en mica, va anar acollint els diferents 

 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 
ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat 5 

http://www.cinemadretsinfants.org/
mailto:teleduca@teleduca.org
http://www.ficma.com/seccio.php?seccio=00000020&n=El%20Petit%20FiCMA
http://www.palcam.net/


Comunitat educativa  Informació per a mares i pares d’alumnes de les escoles cristianes de Catalunya 
 

col·legis de la Congregació: Dominiques de l’Ensenyament (a Barcelona), Sant Domènec de Guzmán (a 
Tarragona), Santo Tomás (a Pamplona), Verge del Roser (a Vallirana), Santo Domingo de Guzmán (a Aranda 
de Duero), Santa Rosa (a Villarrubia de los Ojos) i Santa Caterina de Siena (a Vic). La missió: Educar 
Evangelitzant. 

La celebració d’aquest 10è aniversari va arrencar el passat 3 de setembre amb un missatge que la Germana 
Luz Ortigosa, Presidenta del Patronat, va dirigir a totes les escoles de la Fundació.  

En el missatge, va fer memòria agraïda de tot el camí viscut i va convidar a “dibuixar junts horitzons de 
futur, a fer realitat les línies estratègies que passen per diferents projectes: Viure la interioritat - Renovació 
metodològica en marxa - Desplegar l’escola multilingüe - Recrear el carisma amb creativitat - Formar nous 
líders...” Al final es va fer un brindis per la Fundació, sabent que és un projecte que dia a dia anem construint 
entre tots, germanes i laics, moguts per una passió: educar persones, persones felices. 

Al llarg d’aquest curs se celebraran diferents actes i activitats adreçats tant als alumnes, com als mestres i les 
famílies. Es conclourà amb un Congrés que es farà a Barcelona el 29 i 30 de juny. Tots junts fem forta la 
xarxa de les nostres escoles i la crida “Aneu i eduqueu”. 

Arrenca la celebració del centenari del col·legi Regina Carmeli de Rubí 

Un 10 d’octubre de fa 100 anys, les Germanes 
Carmelites de Sant Josep -congregació fundada 
fa 1014 anys– van arribar a la ciutat de Rubí. I 
enguany, l’escola Regina Carmeli ho celebra amb 
un munt d’actes que van començar el passat 10 
d’octubre al teatre municipal La Sala. 

A l’acte inaugural del centenari, que va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa de Rubí, Carme 
Garcia, i la Reverenda Mare Ascensión Ortega, 
general de la Institució, es van anunciar els 
esdeveniments que el col·legi Regina Carmeli de 
Rubí organitzarà durant l’any 2015 per tal de 
celebrar el centenari de la seva arribada a la ciutat. 
En representació de l’Escola Cristiana hi va assistir 
Carles Armengol, secretari general adjunt. 

Algunes celebracions de caire religiós –com una eucaristia al pati del col·legi el 15 d’octubre i una altra a 
l’església de Sant Pere el proper 22 de novembre– seran seguides d’un concurs de narrativa que s’iniciarà el 
22 de desembre, una trobada de diversos esports el dia 21 de febrer o un torneig de bàsquet el dia 21 de 
març, així com una trobada de famílies prevista per al 31 de maig. Per al cap de setmana del 9 i 10 de maig 
es farà un romiatge a Montserrat i, el 15 de maig, se celebrarà el dia de la Mare Rosa, la fundadora de 
les Germanes Carmelites.  

La primera activitat va tenir lloc el passat dissabte amb l’estrena a La Sala del musical Como tú, Rosa. Font: 
Rubí inform@ 

L’Escola Pia de Sitges i l’Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona, premiades 
en diversos certàmens  

El passat cap de setmana va tenir lloc al CosmoCaixa de 
Barcelona la 15a edició del concurs científic internacional 
Ciencia en Acción per a països de parla hispana i portuguesa. 
Aquesta mostra d’experiments científics té una clara intenció 
divulgativa i pedagògica, i hi participa un bon nombre de 
professors i professores de ciències d’arreu de l’Estat i de 
Portugal. 

En l’edició d’enguany, l’Escola Pia de Sitges hi va participar 
amb dos projectes: un de química titulat Explorant els colors 
amb la química, on s’analitza el fenomen de l’absorció de 
colors segons els diferents tipus de substàncies (projecte 
dissenyat pels professors de ciències Josep Corominas i 

Sílvia Pascual), i un altre de geologia, que porta per títol Les roques com a magatzem d'hidrocarburs, i on 
s'estudia la tècnica del fracking a la Plataforma Castor.  Aquest projecte va ser tutorat per la professora Anna 
Barrachina, que va comptar amb la participació dels alumnes de batxillerat Andrea Egea, Maria 
Hernàndez i Eudald Garcia. 

El primer dels projectes va ser reconegut amb un 1r premi a la divulgació de la química i el projecte de 
geologia va rebre una meritòria menció d'honor. Cal esmentar també la medalla rebuda per Josep Corominas 
com a reconeixement pedagògic al projecte Química en context, que s'aplica a l'Escola Pia de Sitges. 
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D’altra banda, Marta Segura i Josep Maria Valls, professors de Química de l'Escola Pia Nostra Senyora i 
responsables del Centre de Recursos Pau Martí, hi han guanyat una Menció Honorífica amb l'estand El Mol, el 
pack de sustancia pura, dins la secció Demostraciones de Química. 

Un alumne del col·legi Sant Miquel de Barcelona, premi Kosmopolis 

El passat 10 d’octubre, l’alumne de 2n d’ESO del Col·legi 
Sant Miquel de Barcelona, Òscar Font Solé, va recollir al 
CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), el 
premi de la tercera edició del concurs “La llum a les ones”, 
organitzat per l’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques) i 
que consisteix a escriure poemes de ficció científica 
inspirats en la llum i el mar.  

L’Òscar Font va ser un dels guanyadors de la categoria 
d’ESO i Batxillerat. El premi, obtingut el curs passat, ha 
consistit en musicar el seu poema, de manera que el 
lliurament es va fer en el marc d’un concert.  

En aquest enllaç trobareu el poema sencer i també la 
cançó que n’ha resultat. 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

Entra a la pàgina web o subscriu-te’n 
gratuïtament al butlletí: 

http://catalunyareligio.cat/ca  
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