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DIA A DIA

rå=Çáå~ê=ÇáÑÉêÉåí=~ãÄ=ä~=cìåÇ~Åáµ=_Éå~ää~ê
El passat dimecres dia 14 de febrer, vàrem celebrar el tradicio-
nal Dinar de la fam. Aquest any hem comptat amb la pre-
sència d’una entitat vinculada a l’Escola Pia, la Fundació
Benallar. A la xerrada prèvia al dinar, ens va acompanyar en
Joan Calicó, responsable de l’entitat, i la Mercè, una de les tèc-
niques que hi treballen. Ens van explicar com en un món amb
tantes desigualtats i conflictes bèl·lics és inevitable que cada
any arribin a casa nostra persones que busquen un futur millor.
Ens van explicar que hi ha persones que busquen “asil polític”,

quan surten d’un país en guerra, i d’altres, senzillament, que
són considerades “immigrades” perquè fugen de les condicions
de vida del seu país d’origen.
Com és habitual, alumnes i professors vàrem compartir, en aca-
bar, un dinar auster consistent en un entrepà i una peça de
fruita.  Els diners recollits, 263 €, varen ser lliurats a l’asso-
ciació, així com tots els aliments recollits: tonyina, crema
de cacau i formatgets.

Alumnes i professors ens expliquen les seves vivències:

Quants anys has participat en el Dinar de la fam?
Aquest any ha estat el tercer que hi he participat.
Què et sembla aquesta iniciativa? Per què?
És una iniciativa diferent a la resta de les que s'ofereixen
des de l'escola. És un acte solidari que mostra la nostra
implicació en el canvi social.
Creus que va ser interessant la xerrada de la Fundació
Benallar? 
Per a mi va ser una xerrada força interessant, ja que
aquesta fundació promou la convivència en igualtat entre
els nous ciutadans i la societat d'acollida. La Fundació Be-
nallar té tres objectius molt importants, que són: crear un
espai d'acollida i d'acompanyament per a les persones im-
migrades;  facilitar l'accés de les persones immigrades a
un habitatge digne i proposar-los intervencions orienta-
des a la seva plena integració, i sensibilitzar la societat
sobre la realitat que viuen les persones immigrades i de-
nunciar les injustícies.
Com vas veure els nois i les noies que hi van partici-
par? Creus que els agrada poder compartir una estona
tot dinant junts? 
Els nois que van participar en aquesta iniciativa són alum-
nes molt implicats, amb inquietuds vers als altres, i fer-
ho tot compartint una estona amb companys i
companyes és la millor manera de fer-ho!

Mònica Bernaus
Professora d’ESO

Què va significar per a vosaltres el Dinar de la fam?
Què en vàreu extreure, de l’experiència?
En el Dinar de la fam vàrem poder passar una bona estona
amb els nostres amics, i el que és més important, vàrem
poder sentir una xerrada sobre una entitat que ajuda els re-
fugiats, i que ens va fer reflexionar. En alguns moments vaig
poder sentir quina deu ser la sensació de les persones que
no tenen el més bàsic per a viure.
A la xerrada ens van explicar algun cas com el d’una família
d’Ucraïna que va haver de marxar del seu país sobtada-
ment. El pare era membre de l’exèrcit i la seva decisió no
va ser fàcil.
En general va ser una gran experiència i vàrem passar una
bona estona amb els nostres companys!

Bernat Alemany, Pere Clapés i Roger Grané
2n ESO D
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La incertesa

Aquesta paraula és un atribut propi de
la vida, del nostre existir com a éssers
vius, però acostuma a tenir mala premsa
i, per això, la majoria de les persones ten-
dim a viure en una recerca permanent, i
sovint angoixada, de la certesa.

Però, és possible viure bé la incertesa?
Segurament tothom té presents mo-
ments en què ens va dominar la por del
que passarà, però si fem un esforç, hem
de poder recordar també alguna situació
d’incertesa ben viscuda, per exemple en
unes vacances en les quals vam anar “a
l’aventura” sense angoixa, o un canvi
vital o professional incert, però desitjat.
De la reflexió d’aquestes situacions d’in-
certesa ben viscuda podem identificar, i
entrenar, algunes actituds i habilitats
que ens poden ajudar a viure-la millor.
Vegem-ne tres d’importants: en primer
lloc, les habilitats que estan vinculades al
coneixement, que ens permeten obtenir
informació i sabers per elaborar escenaris
de futur i, en conseqüència, imaginar les
nostres accions i reaccions; en segon lloc,
les actituds relacionades amb la con-
fiança, que reposen en la confiança en
un mateix, la confiança en l’altre i la con-
fiança en la vida i en què tenen un paper
rellevant els models familiars i les rela-
cions, i, finalment, l’habilitat de trobar el
sentit que té per a nosaltres aquest futur
incert. Saber trobar el sentit és un apre-
nentatge permanent en el qual intervé
tant la família com l’escola com la pròpia
persona.

Si en fer front a una situació incerta pre-
nem consciència que hem de treballar, la
generació de coneixement que ens apor-
tarà, la confiança que sabrem fer-hi
front, perquè així ens ho diu la nostra ex-
periència, i sabem trobar-hi el sentit, se-
gurament aprendrem a viure millor la
incertesa, que és una manera de dir que
aprendrem a viure i a gaudir millor de la
vida, la nostra vida.

Carles Cereceda

DIA A DIA

Editorial

Carles Cereceda 

Finalment, voldríem agrair a l'empresa ARAMARK i a tots aquells qui vàreu poder fer
algun donatiu la vostra col·laboració en aquesta activitat solidària. 
Moltes gràcies a tots!

Quants anys has participat en el Dinar de la fam?
Hi he participat dos anys consecutius.
Què et sembla aquesta iniciativa? Per què?
M'agrada el fet que per uns moments ens apropem a la realitat del nostre
país, que obrim els ulls i que prenguem consciència del que a algunes famílies
i persones els toca de viure en aquest moment complicat.
Creus que va ser interessant la xerrada de la Fundació Benallar d'en-
guany?
Crec que va ser molt interessant poder conèixer fundacions com aquesta
que treballen per ajudar persones que ho necessiten; la seva vida s'ha vist
obligada a donar un gir i intenten construir-se un futur millor.
Com vas veure els nois i noies que hi van participar?
Els vaig veure motivats i amb ganes d'ajudar i de col·laborar en tot moment.
Penso que és un moment de grup, d'unió i de compartir experiències i refle-
xions plegats. Aquests moments no s'haurien de perdre mai!

Lydia Cerveró
Professora d’ESO
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DIA A DIA

Ja fa una pila d’anys que des de l’Escola
Pia de Terrassa oferim la possibilitat
que els alumnes que ho desitgin puguin
preparar-se per rebre el sagrament de
la Confirmació. La proposta la fem als
alumnes de 4t d’ESO. Al llarg de l’any, es
realitzen entre vuit i deu sessions «forma-
tives» que porten a terme els diferents
professors i professores que formen part
de l’equip de Pastoral.  Aquestes sessions
les realitzem els dijous a les 12:45h, apro-
fitant que és un espai en què els alumnes
de Secundària no tenen classe. Aquest any
també hem rebut una xerrada per part de
mossèn Esplugues i de la presidenta de Cà-
ritas Terrassa, M. Rosa Olivé. Una altra ses-
sió l’hem dedicada al Piarist Synod, durant
la qual els nois i les noies han pogut opinar
de com veuen el present i futur de la so-
cietat, el món i l’Església. 

Fa cinc anys que, a part d’aquestes ses-
sions, els alumnes realitzen tres troba-
des al llarg del curs amb altres alumnes
d’Escoles Pies que també rebran el sa-
grament de la Confirmació. La que se ce-
lebra al mes de novembre consisteix a
conèixer entitats que treballen per per-
sones en risc d’exclusió social. Aquest
trobada es fa a Barcelona i els alumnes, re-
partits en grups de les diferents escoles,
van a conèixer alguna d’aquestes entitats:
Fundació Benallar, Orfanat de la Mare
de Déu de la Muntanya, Fundació
Arrels, etc. 
Enguany, la segona de les trobades es va
fer el dia 21 de febrer, i la vàrem acollir a
la nostra escola. Durant el matí, els nois i
les noies que arribaven de les altres Escoles
Pies que també tenen grups de confirma-
ció, com Sarrià, Balmes, Sabadell, Mataró i
Diputació, es varen anar posant per grups.
Posteriorment, cada grup havia d’anar pel

centre de la nostra ciutat i trobar els cinc
testimonis que en qüestió d'entre 10 i
15 minuts els expliquessin algun tipus
d’experiència viscuda a la llum de la fe i
que hagués estat significativa en la seva
vida. Va anar tan bé, que sembla que l’any
vinent també farem d'amfitrions de la

resta de companys i companyes.  Cap al
migdia, havent dinat conjuntament, ens
vàrem acomiadar fins al dia 18 d’abril, en
què, ja a la capella de l’Escola Pia de Sarrià,
ens trobarem per preparar la celebració del
diumenge 27 de maig, dia en el qual espe-
rem rebre la força de l’Esperit!
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DIA A DIA

j∫íì~=qÉêê~ëë~=Éåë=ÅçåîáÇ~=~=ä~=éêÉëÉåí~Åáµ=ÇÉä=T≠
áåÑçêãÉ=däçÄ~ä=`çãé~Åí
Com a entitat membre del Pacte Mun-
dial de les Nacions Unides, la iniciativa
de responsabilitat social corporativa
més gran del món, Mútua Terrassa va
impulsar durant el curs passat sei-
xanta-quatre iniciatives a la ciutat. El
projecte d’aprenentatge-servei
Caixa de Vida, dut a terme pels nos-
tres alumnes de 5è, fou una d’aques-
tes iniciatives, la qual vam fer en
estreta col·laboració amb la residència
Vapor Gran. Enguany l’entitat ens ha
convidat a explicar-la en l’acte de pre-
sentació.
Almudena López, alumna de l’escola,
i Maria Ubach, resident a la llar d’a-
vis, juntament amb la Marta
Trenchs, mestra del projecte, van
detallar el desenvolupament de l’ac-
tivitat i els beneficis que ambdós
col·lectius (infants i gent gran) n'ha-
vien pogut treure. Va ser una expe-
riència molt emotiva i d’aprenentatges
molt enriquidors.

El diumenge 22 d’abril, l’AMPA va cele-
brar la tradicional Pujada a la Mola. Els
excursionistes tenien enguany la

usf=mìà~Ç~=~=ä~=jçä~

Agraïm a Mútua Terrassa la seva bona
predisposició i desitgem seguir fent re-
alitat projectes intergeneracionals com
aquest, perquè evidencien que l’apre-

nentatge va molt més enllà de la
transmissió de coneixements a
l’aula.

missió d’anar a recuperar les roses
que el drac se n'havia emportat. Les
vam trobar i recuperar i, així, l’endemà

es va poder celebrar la festa de Sant
Jordi. A la foto podeu veure la nom-
brosa colla amb les roses.
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DIA A DIA

oÉÄÉã=ìå=Çáéäçã~=Öê¶ÅáÉë=~=ä~=ëçäáÇ~êáí~í=ÇÉ=íçíÜçã
La Mútua General de Catalunya ens atorga un diploma en
reconeixement a la participació de l’escola a la Marató
de TV3 amb els tallers d’elaboració d’origamis. Agraïm

aquest reconeixement i el fem extensiu a tota la comunitat
amb l’afany de seguir participant-hi en properes edicions! 

El darrer diumenge 15 d’abril va ser un gran dia per a la mú-
sica i per a la solidaritat. Més de cent músics de diferents
edats i agrupacions van participar en el XIV Concert So-
lidari per l’Educació, organitzat per la Fundació Educació
Solidària.
L’acte es va iniciar amb unes paraules de Carles Cereceda,
director de l’escola, que davant d’un auditori totalment ple
va llegir l’escrit «Un concert solidari» de l’escolapi Ferran
Sans i després va donar pas a les actuacions musicals.
El concert va començar amb els grups de percussió Orff,
que sota la direcció del Jaume Gironès van interpretar al-
gunes cançons. Tot seguit, va actuar el grup de guitarres de
Primària, que juntament amb David Garcia, el seu respon-
sable, va tocar tres temes de caire modern. 
A continuació, la Petita Orquestra, formada per una quin-
zena d’instruments de corda fregada, va interpretar  tres can-
çons molt contrastades que van agradar moltíssim al públic.
Com a final de la primera part, va actuar el grup de guitarres
d’ESO, un altre vegada sota la direcció de David Garcia.
A la segona part va ser el torn de la Jove Orquestra, sota la
batuta d'Alberto Arbej. Aquesta agrupació compta amb una
llarga trajectòria, ja que aquest any celebra el seu 18è ani-
versari. En aquesta ocasió, els quaranta-cinc joves músics que
la integren van tocar sis peces molt variades de compositors
com Cole Porter, Nino Rota, Tito Puente, Michael Jackson,
entre d’altres. La seva actuació va ser molt aplaudida per tot
el públic, que va valorar el gran nivell de la nostra orquestra.
En últim lloc, el cor Ohana, agrupació musical de Terrassa
que aplega un grup de noies amb gran talent, ens va presen-
tar el seu repertori de peces modernes, en què canten i des-
pleguen les seves fantàstiques coreografies. Dirigit per Luc
Olivier, que també és professor de teatre musical a la nostra
escola, el cor va entusiasmar tot el públic assistent, que va
gaudir d’una esplèndida vetllada.

ufs=̀ çåÅÉêí=pçäáÇ~êá=éÉê=äÛbÇìÅ~Åáµ
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DIA A DIA

açë=~äìãåÉë=ÇÉ=S≠I=éêÉãá~íë=Éå=Éä=ÅçåÅìêë=cÉã
j~íÉã¶íáèìÉë
El passat dissabte 14 d’abril, es van celebrar a l’institut Pineda
de Mar els concursos +Matemàtiques, per als alumnes de 5è,
i Fem Matemàtiques, per als alumnes de 6è. La primera fase
d’aquests concursos la vam fer a l’escola, i d’aquí es van seleccio-
nar dos equips de quatre alumnes, un equip de 5è i un altre de 6è.
Després de tot un matí d’activitats matemàtiques, en què també
ens va acompanyar la pluja, vam obtenir dos alumnes premiats:
L’equip del Narcís Martínez, de 6è B, que va guanyar el premi
de la gimcana matemàtica per equips que es va fer pels voltants
de l’escola.
El Toni Forrellat, de 6è D, que va guanyar el 4t premi de la
prova individual i passa a la següent fase de l’àmbit de Cata-
lunya, fase que tindrà lloc el proper 5 de maig a Lleida.
Felicitem els vuit participants a la jornada i molt especialment els
alumnes premiats. Desitgem que el Toni tingui molta sort a Lleida
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sáîáã=Éä=prjjbj>=
Aquesta iniciativa té com a fita apropar la innovació que
proposa el projecte a les famílies de l'escola per a promou-
re'n coneixement de primera mà, veient com treballem amb
els nens i nenes a les aules, tot animant-les a fer-nos preguntes
i a saber en què consisteix ben bé el canvi educatiu que propo-
sem amb el SUMMEM.
Aprèn i Conviu són els pilars del projecte de renovació pe-
dagògica SUMMEM. I promovent l'aprenentatge vam començar
la primera sessió del «Vivim el SUMMEM», que enguany ence-
tem amb les famílies de 6è de Primària. Carles Cereceda, director
de l'escola, Cristina Roca, directora de l'etapa i Pau Francolí, res-
ponsable de treball cooperatiu, van rebre les famílies i els van
fer una breu introducció sobre els aspectes principals del pro-
jecte, donant-los pautes perquè poguessin aprofitar al màxim la
visita a les aules.
Les famílies van parlar amb els nens i nenes del treball en
equip i els seus càrrecs, del diari de sessions, de les rúbriques
i d'un munt d'aspectes relacionats amb com viuen aquesta
nova manera de treballar. Va ser una tarda diferent, amb fa-
mílies a les aules, interactuant amb alumnes i docents i també,
de ben segur, apropant el projecte i esvaint dubtes. Seguirem
treballant de valent per fer ben estreta la relació família-escola,
perquè entre tots ens enriquim de debò!

qêÉÄ~ää~åí=ä~=äÉÅíìê~=ÉñéêÉëëáî~
Els nens i les nenes de quart de Primària han estat molt enfeinats
perquè a les estones d’animació i estratègies lectores han anat
descobrint i practicant diferents jocs i propostes lúdiques amb
l’objectiu de millorar la seva lectura i desenvolupar les habilitats
pròpies de la lectura en veu alta o lectura expressiva.
Com a motivació afegida se’ls va informar que estàvem ins-
crits al XIV Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura
en Veu Alta. Aquest és el tercer curs que desenvolupem el pro-
jecte a quart de Primària. Tots els alumnes de quart participen
activament en l’adquisició d’habilitats lectores. La participació
en el concurs és voluntària i es motiva per tal que s'hi presenti
el màxim nombre  d’alumnes. Es fa una primera selecció a les
classes i posteriorment es realitza el concurs intern, amb jurat
de l’escola, per tal que surti un alumne per anar a concursar fora
de l’escola.
S'hi van presentar setze candidats, dels quals va sortir com
a guanyadora la Carla Cruz, de 4t D, i com a suplent, en cas
de necessitat, la Mariona Ferrer, de 4t C.
Val a dir que tots els participants s'havien preparat molt bé els
textos proposats!
Tot plegat va ser una experiència motivadora per a tots els nens
i nenes, ja que les tècniques i habilitats adquirides perduren en
el seu quefer diari i enriqueixen les seves exposicions, els seus
diàlegs, la intencionalitat dels seus missatges, etc., aportant-los
molta més seguretat en situacions d’exposicions orals.
I va arribar el 7 de març, dia en què es van celebrar els quarts
de final del concurs al Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, a la nostra ciutat. La Carla, que s'havia preparat
els textos del llibre Per un plat de macarrons, de Mercè Canela,
va  llegir davant del públic i del jurat de forma molt entenedora,

comunicativa i expressiva, i va resultar ser la guanyadora! D'a-
questa manera, passà a les semifinals del concurs, que es realit-
zaran el 2 de maig al CaixaForum de Barcelona. Enhorabona,
Carla! A l'acte l'acompanyaven l'Anna M. Soler, la seva tutora,
i la Mariona Ferrer, la companya suplent.
Caldrà preparar ara les lectures d’un nou llibre: Tom o’clock. Assalt
al museu de cera, de Sir Steve Stevenson. Totes dues les treballa-
ran novament amb els companys i companyes i l’equip docent.
Us seguirem de ben a prop, noies! Mentrestant, us desitgem
molta sort des d’aquestes línies!
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INFANTIL

Què ens aporten les sortides a Infantil?
P3: La Granja
Les sortides són una activitat molt enriquidora per als alumnes,
ja que els permet conèixer en rigorós directe allò que estan apre-
nent. Per això aquest segon trimestre organitzem a P3 una sortida
dins del marc dels aprenentatges que es duen a terme a l’aula en
l’àrea de descoberta de l’entorn: la Granja. Aquesta sortida ens
permet posar en pràctica els aprenentatges treballats a l’aula a
partir d’un  aprenentatge vivencial, a través del qual els infants
toquen, senten, oloren i viuen la naturalesa de la Granja i els seus
animals. Quan els infants viuen l’entorn, aprenen a respectar-lo,
a conviure-hi i a millorar-lo. Això fa que siguin més responsables
amb allò que ens envolta i que tinguin interès i se sentin com-
promesos a mantenir-ho. A més, aquest aprenentatge permet un
desenvolupament global dels infants, ja que integren coneixe-
ments diversificats mentre gaudeixen i s’ho passen pipa! 

P4: LAB 06
A P4 teníem moltes ganes que arribés aquest dia! Cada setmana
dediquem a l´aula una bona estona a fer experiments gràcies als
quals els nens i les nenes es converteixen en petits científics i gau-
deixen manipulant materials de tota mena, fent les seves pròpies
hipòtesis i traient conclusions. El fet de poder sortir de l´escola i
poder gaudir d´un espai com el LAB 06, ple de propostes engres-
cadores i adaptades a les necessitats dels nostres infants, era per
a ells un repte, i el van viure amb moltes ganes i emoció. El LAB
és una sala amb diferents racons que disposa d´una diversitat de
materials específics i atractius, tots ells amb unes intencions de
treball clares al darrere i que permeten als nens i nenes experi-
mentar lliurement i anar comprovant per ells mateixos el perquè
de les coses. Sens dubte, una bona manera de desenvolupar la
imaginació i tenir un primer contacte amb la ciència!

aÉã¶=~åÉã=ÇÛÉñÅìêëáµ>

VIROLAI
Escola Infantil 0-3 anys

info@ei-virolai.cat
www.ei-virolai.cat

C/ Sant Domènec, 15-Telèfon i Fax 93 780 82 79

P5: Espai Natura
Un any més, els nens i les nenes de P5 passem el dia a la Masia
de Can Deu per descobrir les feines del pagès a través del conei-
xement de la granja i dels productes hortícoles.
Després de treballar la importància d’una alimentació saludable
per mantenir sa i fort el nostre cos, és molt significatiu realitzar
un recorregut per l’hort per tal d'identificar les principals horta-
lisses i les seves parts i dur a terme, també, una senzilla activitat
de manteniment a l’hort. 
Posteriorment,  es pren contacte directe amb els animals de la
granja, es parla de la seva biologia i els seus aprofitaments. 
Tot plegat, una sortida molt vivencial que ens permet treballar
el respecte a la natura assumint un rol protagonista en totes les
activitats. 
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gçêå~ÇÉë=qÉã¶íáèìÉë=ëçÄêÉ=qÉÅåçäçÖá~=á=sáÇ~=nìçíáÇá~å~

A Cicle Inicial el tema central va ser la història dels invents,
i en especial l’estudi de les rampes com a màquina simple.
Vam realitzar una recerca d'informació sobre el tema fent una
sortida pels volts de l'escola a la recerca de rampes. Després,

A Cicle Mitjà, vam treballar l’electricitat. Al llarg dels tres
dies vam assistir a diferents conferències, vam descobrir com
funciona l’electricitat, d’on prové, com podem utilitzar-la, vam
experimentar amb ella i, també, ens vam familiaritzar amb ma-

terials (conductors i no conductors) i eines que ens van servir
per a dissenyar i muntar circuits elèctrics. A 3r, els nois i noies
van dissenyar i construir un joc de pols, i a 4t van crear un joc
de relació.

Aquest curs, a Primària, ens hem posat les “piles” amb
la Tecnologia durant les Jornades Temàtiques que vam

dur a terme els dies 26, 27 i 29 de febrer.

van realitzar uns tallers d'experimentació per tal d'extreure’n
informació i, finalment, van dedicar tot el matí a inventar una
rampa per equips amb plafons, tubs i cinta de paper.
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PRIMÀRIA

Volem agrair l’ajuda dels senyors Manel Cebrian (pare
de l’Èlia Cebrian), Onofre Miranda (professor de l’escola)
i Manuel Medina (pare de la Irene Medina i tècnic de mante-

Com podeu veure, han estat unes Jornades molt tecnològiques.

A Cicle Superior, vam començar coneixent la història de
David Aguilar, un noi andorrà que va transformar un helicòpter
fet amb peces de Lego en una pròtesi per al seu braç. A partir
d’aquí, vam ordenar cronològicament tota una sèrie d’invents
significatius per a la història de la humanitat i vam organitzar
els alumnes en dos tallers: un d’engranatges, en què jugaven i

niment de l’escola), que amb els seus coneixements i la
seva experiència ens van il·lustrar i ajudar en el nostre
recorregut.

construïen un sistema de tres o quatre engranatges amb ma-
terial senzill, i un altre en el qual, seguint les instruccions d’un
vídeo tutorial, havien de construir un cotxe amb un motor elèc-
tric. Paral·lelament a aquestes activitats, cada alumne va crear
una site en la qual explicava les activitats que havia fet i en què
penjava fotografies i vídeos de les jornades.
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ESO

Âf=Éë=ÑÉì=ä~=ääìãKKKÊI=ìå=éêçàÉÅíÉ=èìÉ=ìåÉáñ=äÉë=ã~í≠êáÉë
ÇÉ=sáëì~ä=á=qÉÅåçäçÖá~
Amb molta il·lusió i amb el repte de fer un pas endavant en
la interdisciplinarietat a les aules de Secundària, enguany
hem desenvolupat a 3r d’ESO un projecte que vincula les
assignatures de Educació Visual i Plàstica i Tecnologia: I
es feu la llum... 

La fita gira al voltant de dissenyar i construir una làmpada
de sobretaula amb els grups d'alumnes de les diferents clas-
ses. Així doncs, cada grup treballa el dibuix tècnic, el procés
creatiu i el disseny industrial a la matèria d’Educació Visual
i Plàstica. Després aprenem sobre els circuits elèctrics i la
construcció tècnica dels prototips amb diferents materials
al taller de Tecnologia. 
Entusiasmats, els nois i noies han treballat amb una gran
concentració i dedicació totes les fases del projecte, prenent
decisions clau i trobant solucions a cadascuna de les dificul-
tats pròpies del disseny i l’enginyeria industrial. Cal felicitar-
los perquè els prototips finals de làmpades acompleixen
totes les funcions requerides i, alhora, tots els projectes
estan correctament documentats amb els dibuixos i el procés
de treball. 
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ESO

Roba Home, Dona, Nens i Complements
NOVA COL·LECCIÓ PRIMAVERA – ESTIU

Plaça Vella, 19 - 08221 TERRASSA - Telèfon 93 733 38 08

On Wednesday 11th April, 1st ESO Science Optativa visited Cos-
moCaixa. The group have been studying different states of
matter so we watched a presentation about the changes in
states of matter of various elements. We saw the effects of
different gases on peoples voices and the difference in densities
of some gases. After the presentation we had some free time to
look around the museum; in three groups the students looked at
the flooded forest, space exhibit, T-Rex skeleton and nano-tech-
nology area. Finallly we had a tour of the ground floor, with ex-
planations of the activities relating to matter and the evolution
of animals and intelligence. 

p`fbk`b=~åÇ=bkdifpe=~í=`çëãç=`~áñ~

_áÖ=`Ü~ääÉåÖÉ=~=äÛbpl
El dimarts 17 d’abril, els nostres alumnes de 1r i 2n d’ESO que
estan cursant anglès han participat al BIG CHALLENGE,  un joc-
concurs en anglès que se celebra cada any a diferents països
europeus. 
Aquest concurs planteja als alumnes el repte de contestar un
test de quarant-cinc preguntes agrupades per competències.
Hi ha preguntes de gramàtica, de vocabulari, de fonètica i
de cultura amb una única resposta correcta. Com a novetat
d’enguany, els alumnes han realitzat la prova online en ho-
rari escolar.
Per tal de preparar aquest concurs i engrescar els nois i les noies
en l’aprenentatge de la llengua anglesa, els alumnes han tingut
l’oportunitat de practicar, tant des de l’escola com des de casa,
a partir del quiz d’entrenament online. 
Ben aviat sabrem si tenim algun guanyador entre els nostres
alumnes!
Good luck! Fingers crossed!

I think that the visit to CosmoCaixa Barcelona is an interes-
ting excursion to do with schools, because I've learned a lot
of things of life an d  of the materials and what they can do.
And I think it is a very interesting andfun way to learn
science.

Rita Pons
1r ESO B
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iÛÉëéÉêáí=prjjbj=~=äÛ¶ãÄáí=ÇÉ=äÉë=~êíë
BATXILLERAT

El divendres 17 de febrer de 2018, els alumnes de la matèria
Fonaments de l’Art de segon de Batxillerat van realitzar
la primera fase del seu examen trimestral. Ho van fer a la
Granja Catalana, un local fundat per Joan Aguilar el 28 de
desembre de 1976 al Camí Fondo, i que, des del gener de
l’any passat, va començar a funcionar també com a espai ex-
positiu d’art. L’examen, que va transcórrer, doncs, fora de les
aules, entre taules, clients, cafès i obres d’art, obligava

gçêå~Ç~=ÇÛçêáÉåí~Åáµ=éêçÑÉëëáçå~ä=~=ëÉÖçå=ÇÉ=_~íñáääÉê~í
El dijous 8 de febrer, els alumnes de 2n de Batxillerat van as-
sistir a una jornada d’orientació professional organitzada pel
departament d’orientació de l’etapa de Batxillerat.
Ens acostem a final de curs, moment de prendre decisions impor-
tants, i intentem de fer arribar als alumnes una informació el
més completa i variada possible que els pugui ajudar a l’hora
de decidir sobre el seus estudis superiors (Universitat o Cicles
Formatius de Grau Superior). L'objectiu de la jornada era donar als
alumnes informació des de diferents àmbits (a través de profes-
sionals del món universitari; d'exalumnes de l'escola ara universi-
taris, d'alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior o ja inserits
en el món laboral o en l'empresarial) que els pogués aportar una
visió més concreta del que es trobaran en el seu futur proper.
La jornada d’orientació professional es va estructurar al voltant
de tres activitats ben definides.
En primer lloc, es van fer dues taules rodones en relació amb les
modalitats: una més humanisticosocial i artística, i una altra de
cientificotecnològica, amb exalumnes de l’escola que van explicar
la seva experiència universitària o laboral. 
La segona activitat va consistir en una conferència que va anar a
càrrec del senyor Antoni Rovira d’ESCI-UPF i el títol de la qual era
«Les 10 claus de l’èxit».
Per tancar la jornada, els alumnes es van acostar al món laboral
visitant empreses de Terrassa que treballen en sectors molt dife-
renciats i que els van informar sobre la seva activitat empresarial.
Una jornada diferent, que va trencar la rutina del dia a dia i que
va ser molt ben valorada pels alumnes, els quals van poder
rebre una informació molt variada i des de punts de vista molt
diferents.

els alumnes a realitzar una crítica valorativa de les obres
exposades, tot demostrant com la part teòrica impartida a
les classes els servia per a identificar les característiques de
les produccions artístiques que tenien davant. Es tractava d’a-
nar més enllà d’uns continguts apresos memorísticament, de
ser capaços d’entendre que allò que l’àmbit acadèmic ens
proporciona pot servir, a més, com a excusa per a una con-
versa entre amics. 
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BATXILLERAT

bäë=ÄçëÅçë=á=Éä=êÉÑìÖá~íëI=éêçí~ÖçåáëíÉë=ÇÉ=äÛ̂ _m=~=_~íñáääÉê~í
A Batxillerat, els dies 1 i 2 de març es van fer una sèrie d’activitats
amb metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Problemes). Era
ja la segona edició i es van poder introduir millores respecte a la
primera, tot i que els temes centrals es varen mantenir.
Les activitats van girar al voltant d'un tema central a partir del
qual es van generar tot un seguit de tasques a realitzar en equips
de quatre o cinc alumnes. A 1r de Batxillerat el tema va ser
«Els boscos: solució o problema», i es van abordar aspectes
com els incendis, l’explotació forestal, l’accés al bosc i la
seva regeneració, etc. L’escenari de partida era un encàrrec que
la Generalitat de Catalunya feia a cada grup, constituït com a
gabinet de consultoria ambiental, demanant-los una proposta
global de gestió dels boscos a Catalunya, un decàleg bàsic i un
anunci de difusió d’una possible campanya. A 2n de Batxillerat
el tema tractat va ser el dels refugiats i es va treballar des
del plantejament de projectar un camp de refugiats tenint
en compte tots els aspectes fonamentals (ubicació, disseny,
finançament, serveis, higiene, logística, etc.). Aquesta activi-
tat es va reforçar amb el muntatge d’un campament real al pati
de Camí Fondo, fet amb l’ajuda de Cooperativa Solidària, un grup
de professionals amb una àmplia trajectòria en la resposta da-
vant de situacions d’emergència i crisis humanitàries que patei-
xen les poblacions víctimes de guerres i conflictes, catàstrofes
naturals, epidèmies i crisis nutricionals.
Com a novetat, aquest any hi havia dos grups específics de co-
municació que van fer el seguiment de les dues activitats i un
reportatge posterior amb un resultat de molta qualitat que ha
deixat constància audiovisual del que es va fer al llarg d'aquells
dos dies.
Aquestes activitats es van contextualitzar dins del projecte
SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya pel fet de realitzar-se
amb una metodologia activa que s'ajustava als objectius bàsics
del projecte (treball interdisciplinari, cooperatiu, útil i pràctic, real
i contextualitzat i transferible).

`ÉäÉÄê~åí=Éä=aá~=fåíÉêå~Åáçå~ä=ÇÉä=k∫ãÉêç=π
El dia 14 de març (3/14), els alumnes
de 1r de Batxillerat van celebrar el Dia
Internacional del Número π. Van des-
envolupar un projecte de divulgació
científica en tres àmbits diferents, en
què cada alumne podia escollir l’activi-
tat que mes li agradés. 
Es van definir tres àmbits ben diferen-
ciats. En l’àmbit artístic van crear un
mosaic de 542 dígits titulat «El color
de π», en què, assignant a cada dígit
un color, es percep el concepte de no
periodicitat de la constant matemàtica.
En l’àmbit científic, els alumnes van
desenvolupar una aproximació de π
mitjançant el mètode de Montecarlo
(1948), fent ús de l’estadística i la com-
putació per simular comportaments
aleatoris de sistemes reals. En l’àmbit

Dos dies d’activitat amb una dinàmica molt diferent de l’habitual
i que va ser molt ben valorada tant pels alumnes com pel pro-
fessorat.

literari, els alumnes van desenvolupar
un relat curt titulat «El misteri de
π», narrant què els evocava una de les
constant més famoses de les matemà-
tiques.

Ha estat una bona experiència per als
alumnes, a través de la qual han pogut
observar la transversalitat de les mate-
màtiques en el món de l’art modern i la
literatura.
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Aquesta vegada és el torn d’en Joan, que actualment  és
mestre de Primària. D’ell us puc dir que és una persona
amb molt de carisma, que disposa d’uns grans valors,
molt ben valorat pels companys i alumnes. És un gran
professional, molt treballador, tranquil, disciplinat,
senzill, organitzat, responsable, implicat, lluitador,
encantador, molt discret i un gran col·laborador.

Coneguem: Joan Torras

sonar la bateria. No diré noms, però… els que també en formaven
part són persones molt conegudes que treballen a l’Escola Pia. 
De més gran, vaig passar força estius fent de monitor de colònies a
Viladoms com a membre del grup Mijac, i també a Pineta, amb les
colònies Jordi Turull. Quedes sempre molt cansat, però és impossi-
ble oblidar les reunions per a preparar-les, la quantitat de gent que
arribes a conèixer i els farts de riure que també ens fèiem.
Després d’un servei militar fet amb molt poc d'entusiasme en un
cos especial de muntanya instal·lat a Tarragona -i entendreu que
de muntanya poca-, vaig llicenciar-me sabent que ja tenia feina a
l’escola. A partir d’aquí, els esdeveniments es van anar precipitant.
Primer busquem pis i em caso amb la Montse l’any 1990. Ja feia
molts anys que festejàvem i teníem ganes de volar del niu, tot i que
érem molt joves. Tres anys més tard, neix la meva primera filla, la
Laia, i no vulgueu saber la il·lusió però també la responsabilitat que
ens va venir a sobre. Ens vam animar i tres anys més tard va arribar
al món el Bernat. Es veu que no en teníem prou amb la parelleta,
que ja esperàvem el Quim. Ell va ser la lliçó més gran de la nostra
vida. Va néixer amb la síndrome de Down i amb una cardiopatia
molt severa. Sabíem que teníem entre mans un tresor molt delicat.
Durant un any i mig vam viure a l'UCI de l'hospital Vall d’Hebron.
Malgrat les nombroses intervencions quirúrgiques, els esforços dels
metges, que alguns ja eren com de la família, i les ganes de viure
que tenia ell, ens va deixar un 24 de desembre i l’endemà l’acomia-
dàvem amb la companyia i l’escalf dels que ens estimen. Haver-lo
tingut uns quants mesos a casa, haver conegut els seus germans i
haver-lo fet riure quan li fèiem “petarrons” a la panxeta és el regal
més gran que un mai es pot imaginar. Sempre s’ha de mirar enda-
vant, i uns quants anys més tard vam animar-nos a ampliar la fa-
mília i va néixer el Pau. Una altra alegria molt i molt gran. 
Acabo explicant-vos que avui em trobareu de tutor al Cicle Superior,
amb uns nens i nenes que et tenen sempre ocupadíssim i un equip
de companys fantàstics. Fa una pila d’anys que volto per l’edifici i
gairebé he fet tots els papers de l’auca: que si d’escolanet, que si
venent esmorzars al bar, que si d’especialista, que si de tutor del
Cicle Mitja i, fins i tot, de director de Primària durant uns quants
anys! Tot m’ha enriquit i estic infinitament agraït a les persones que
han confiat en mi.

Joan Torras
Mestre de Primària

Accepto la invitació de la Marta d'explicar alguna coseta de la
meva vida, amb la condició que no hagi de posar-hi gaires dates,
perquè confesso que, a excepció de les més assenyalades, tinc
mala memòria per a això. 
Comencem pel principi de tot. Els meus pares van decidir tenir
un altre fill. Ells ja eren experts en això i es veu que encara no ha-
vien perdut del tot la paciència. Jo estava programat per a ser el
quart i… no seria l’últim! Un 18 de febrer de 1965, Terrassa estava
tota nevada i jo vaig “trucar a la porta” per dir que venia. La mare
va “reservar” habitació a la que llavors es coneixia com la clínica
del Remei. No devia fer llàstima i amb els meus quatre quilets i
escaig de seguida em van deixar marxar cap a casa, no fos cas
que els acabés els biberons. Al piset m’esperaven els meus ger-
mans: la Mercè, el Pere i la Maria, i també la iaia Francisca, que
sempre era allà donant un cop de mà. Uns quants anys més tard,
encara va tenir temps de néixer el meu cinquè germà, el petit,
que es diu Albert. Al principi tot va ser de color de rosa per allò
de la novetat, però al cap d’un temps -jo sempre penso que la
culpa la va tenir algun gerro o algun vidre que vaig trencar perquè
era una miqueta mogudet- els meus pares van córrer a apuntar-
me a l’Escola Pia. Amb dos anyets ja hi vaig anar! Em van “allar-
gar” el parvulari perquè es veu que encara havia de madurar… i
què es pensaven amb aquella edat! Recordo el camí cap a l’escola
plorant com un ase i la mare i la meva germana gran arrosse-
gant-me i explicant-me que allò era per al meu bé. La veritat és
que van acabar tenint raó! En aquesta escola hi he acabat passant
bona part de la meva vida i sempre m’han fet sentir com a casa. 
Els estius els recordo de manera molt especial. Anàvem a Can
Oliveró, una casa de pagès a mig camí entre Terrassa i Martorell,
sense gaires comoditats -una electricitat que anava i venia, aigua
del pou, comuna per anar de ventre, femer per anar a llençar la
brossa, un gronxador de fusta que sempre anava tort... i ple de
gossos i altres animals de granja que ens tenien d’aventura en
aventura i tot el dia ocupats. Allà hi viuen encara els meus pa-
rents i anar-los a visitar de tant en tant és l’excusa per reviure el
passat.
Soc dels qui van estudiar l'EGB, el BUP i el COU abans d’anar a
Bellaterra per estudiar magisteri. En general, aquest va ser un
temps de fer moltes amistats, de viure al dia i de passar-m’ho
d’allò més bé. Guardo un record entranyable del grup de teatre
de l’escola, dirigit pel Quilo Martínez, que ens va saber transmetre
l’amor pel teatre i va fer que gaudíssim molt actuant. El cuquet
de la faràndula es veu que no el vàrem deixar i amb alguns com-
panys vam muntar un grup de pallassos Pinzell, Confetti i Mo-
queta, que ens va tenir força caps de setmana ocupats fent
espectacles per a la canalla. Anys més tard, quan els pallassos ja
es van acabar, vaig acceptar encantadíssim la proposta d’entrar
a formar part del grup Bauxa, un grup llavors ja consolidat de
danses i cançons per als nens i en el que jo em cuidava de fer
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Escoltem contes:

El 26 de febrer, les nostres alumnes de 5è de Primària Itzel
Comas, Jana Matías i Nora Nart van ser les encarregades d’ex-
plicar dos contes magnífics que portaven per títol «Gertrudis
l’estruç» i «El increíble niño comelibros».  El primer conte na-
rrava les aventures d’una estruç presumida que, per no aixafar-
se les plomes de la cua mentre dormia, en lloc de fer-ho
arraulint-se com les seves companyes, enterrava el cap a la sorra.
Es veu, però, que un dia, en despertar, no va poder treure el cap.
El segon conte, que era en castellà, parlava d’un nen que menjava
llibres i es tornava molt i molt llest, però al final va agafar tal em-

Notícies de  la Mediateca

El Servei d’Educació continua amb la proposta iniciada per un
grup de mestres i bibliotecàries de centres educatius de la ciutat
i un any més ha organitzat el concurs de punts de llibre en el qual
els alumnes de Primària i Secundària de la nostra escola participen
amb molta il·lusió.
Els punts de llibre seleccionats de tots els centres educatius esta-
ran exposats a la Biblioteca Central de Terrassa (bct) des del 18
d’abril fins al 18 de maig.
Primer: Albert Gasulla, Arnau Alias
Segon: Arnau Muzas, Ares Ros, Miquel Hortal, Martí Garcia
Tercer: Bruna Carmona, Júlia Moreno, Berta Almirall, Júlia
Álvarez
Quart: Marc Gutierrez, Marta Duran, Paula Sánchez, Isidre
Roca 
Cinquè: Alejandra Robles, Jana Bogunyà, Ginés Rodriguez,
Helena Ribas 
Sisè: Carla Tudela, Mar Domingo, Carla Martínez, Naiya
Giraldez
ESO: Júlia Aguilar, Alba Muñoz, Pau Fabra, Oriol Simó,
Martina Miquel, Pol Riera

patx que va decidir que el millor que podia fer era llegir-los!
Tots dos contes van ser molt alliçonadors i, alhora, divertits i sim-
pàtics. La mare de la Nora va ser l’encarregada d’anar-los a bus-
car a la biblioteca central, i la mare de l’Itzel va participar-hi fent
uns becs fantàstics! Gràcies a totes dues!
Nora, Jana, Itzel, us felicitem per la vostra excel·lent interpretació.
Ens vàreu fer passar una estona genial a petits i grans. Esperem
tornar a comptar amb vosaltres ben aviat, perquè sou unes fan-
tàstiques contacontes!

Participació en el XVIII Concurs-Exposició de Punts de Llibre
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 Pediculus humanus capitis o els temuts polls

Es podria dir quasi amb tota seguretat que els paràsits que més
sovint visiten les escoles són els polls. Els polls són insectes he-
matòfags (s’alimenten de sang) i paràsits (viuen a costa dels
altres), que s’instal·len als cabells de les persones.
Tenen una forma allargada, de color gris/blanc i groc. Les fe-
melles tenen forma de "V" i els mascles de "U". Quan les pri-
meres s'enganxen als cabells depositen ous. Són els que
anomenem llémenes.

Els polls viuen en tres estats: ou o llémena, nimfa i adult.
El seu cicle de vida és de 18 dies, aproximadament. Durant
aquests dies es desenvolupen gràcies a l´escalfor del cos humà
fins que arriben a l'edat adulta.

Com es pot saber si es tenen polls?
Només que apareguin polls en un nen o una nena de l´escola,
n'hi ha prou perquè la resta es pugui contagiar. Aquest fet és
molt freqüent, per la qual cosa s´haurà de:

1- Revisar el cabell dos cops per setmana, preferentment da-
rrere les orelles i al clatell.
2- Estar alerta si es nota es una picor persistent al cap.
3- Comprovar si hi ha presència de llémenes enganxades a la
base dels cabells o bé identificar els polls vius. Es pot utilitzar
una lupa i cal tenir bona il·luminació.

Contagi
Els polls s’encomanen passant d´un cap a un altre per con-
tacte directe. No salten ni volen, però hem de tenir present
que a través dels raspalls, l'intercanvi de roba, de gorres, etc,
els polls es poden transportar amb molta facilitat. El símptoma
principal més comú és la picor.
És molt important la prevenció. Cal revisar el cap a casa, pen-
tinar el cabell diàriament i amb freqüència, netejar posterior-
ment les pintes acuradament i no compartir-les amb germans,
pares o altres persones.

ll
Parlem de salut a l’escola

En el cas que apareguin polls s'ha avisar l’escola, fer el tracta-
ment amb productes insecticides de contacte i actuar amb im-
mediatesa.

Com s'eliminen els polls?
Per eliminar els polls  trobem dos tipus de mecanismes: l’apli-
cació d´insecticides específics, que tenim en forma de loció o
de cremes, i cal seguir estrictament les instruccions de cada
producte. No és recomanable l’ús de xampús perquè es diluei-
xen massa amb l’aplicació de l’aigua i es mantenen poca estona

en contacte amb el cabell. 
L'altra opció és fer ús de les pintes especials per als polls. Aques-
tes tenen les pues molt primes i juntes perquè en passar-les pel
cabell s’emportin polls i llémenes. És millor utilitzar-les amb el
cabell moll, ja que el poll té més dificultats de mobilitat. Cal
passar la pinta separant els cabells per zones i anar-los penti-
nant intensivament de l’arrel a la punta de 5 a 15 minuts se-
gons quantitat i llargada del cabell i uns 30 minuts per retirar
les llémenes. Aquest procés s’hauria de realitzar cada 3 o 4 dies
durant dues setmanes.

Com es poden prevenir?
Es poden trobar al mercat repel·lents o remeis preventius, tot i
que no se'n recomana l’ús. El millor consell és rentar els cabells
i pentinar-los amb freqüència amb la pinta especial i, com ja
s’ha explicat anteriorment, evitar de compartir objectes o roba
que hagin estat en contacte amb cabells.

I recordeu!
Si  tenim polls, per tal d'evitar contagis, no hem de venir a
l’escola fins que no hàgim realitzat el tractament correc-
tament.  Que els polls facin les maletes!

Informació extreta de l'Agència de Salut Pública de Catalunya,
i del canal medicaments i farmàcia del catsalut.

Meritxell Ferrer i Jordi Ribera
Infermers

Revista_Escola_255_Revista l'Escola 2010  24/4/2018  15:29  Página 18



19

Consell de Redacció:
Carles Cereceda, Josep Lluís Cerrudo, Marta Michavila, 
Fanny Montserrat, Mireia Riba, Cristina Roca, Miriam Roura,
Susanna Soler i Llorenç Vergés.

Coordinació: Marta Michavila

Publicació de l’Escola Pia de Terrassa  
Departament de Comunicació i Participació

Publicitat: Marta Michavila

Per a publicitat a L’ESCOLA 
truqueu al telèfon 93 788 54 54

El dia16 d’abril, la Jordina Serra i la Va-
lèria Vilarrubias, de P3 A, la Molsa, van
celebrar el seu quart aniversari a la
granja Can Pi de la Serra de Castellbisbal i
van convidar tots els seus companys i
companyes de classe.
La Judith, la mare de la Jordina, ens ha ex-
plicat que va fer un dia esplèndid. Els nens
i les nenes van tenir l’oportunitat de poder
tocar conills, gallines, porcs… Van jugar
amb les oques, van donar de menjar a la
vaca vella, a les ovelles…. I,  per acabar,
van fer una volta a cavall o poni. 
Grans i petits van gaudir d’un aperitiu per
refrescar-se i compartir plegats el gran
moment de posar les corones a les prota-
gonistes, i després, naturalment, el pastís!
Gràcies a una molt bona entesa del grup
classe, tots plegats van passar una estona
molt divertida fora de l’escola.
Esteu molt guapes amb les corones. Per
molts anys!

El diumenge 25 de febrer, a la Nova
Jazz Cava de Terrassa, vam tenir el plaer
de veure actuar el magnífic músic
cantautor de la Bisbal d’Empordà Mi-
quel Abras, que presentava el seu
nou disc que porta per títol La Vida
en un sospir acompanyat pels seus
músics Toni Molina (bateria), Carles
Ramio (baix) i Jordi Paulí (saxo).
Uns quants companys de l’escola, la
Nuri Perez, la Montse Pueyo, el Manel
Alcalà i jo mateixa, hi vam anar i vam
sortir-ne entusiasmats perquè van fer
una actuació brillant que no va deixar
pas ningú indiferent.
Un fantàstic concert amb un públic
molt entregat que va cantar i ballar en
tot moment perquè l’ocasió s’ho me-
reixia.
En acabar, tant el Miquel com els seus
músics no es van voler perdre la foto
amb la nostra revista l'Escola. Esperem
tornar-vos a veure ben aviat!

ll
Llegint L’ESCOLA
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DIA A DIA

Acollim dinou entitats solidàries de la
ciutat fent tallers, una xocolatada i un
mercat solidari.
El divendres 2 de març, vam celebrar la
segona edició de La Tarda dels Nens!
Un espai de lleure solidari, un esdeve-
niment centrat en els infants i en la
solidaritat. Pulseras Candela, Associa-
ció Sanfilippo Barcelona, Namlo Eu-
ropa, Somriure Humil, Fundació Ramon
Martí i Bonet contra la ceguera, Petits
Detalls, Asociación Aleix y Max, Todos
contra la Histiocitosis, GAS, Associació
a favor dels discapacitats La Oka, Creu
Roja Terrassa, Fupar, Associació Coor-
dinadora d'Ajuda Unida (ACAU), Mua
Solidaris, Prodis, Càritas Arxiprestal a
Terrassa, AVAN, Somriures, Amics del
Nepal i Mi compañero de viaje van ser
les entitats solidàries participants i que
vam organitzar conjuntament un
munt d’activitats lúdiques per a
nens i nenes de totes les edats.
Us agraïm molt la vostra participa-
ció, famílies i entitats! Perquè de nou
demostrem junts el nostre compromís
amb les persones i fem palès que el
nostre afany per construir un món
més just, sostenible i en pau no
cessa, ans al contrari, està més actiu
que mai!
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