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El curs 2013-14 dos professors de secundària vam iniciar al Vallès Oriental el projecte literari “CAP
NEN/A SENSE CONTE” mitjançant l’edició del conte El gat Romeu i el bosc màgic. Amb la bona acollida
del projecte i d’aquest primer conte, vam continuar-lo amb els contes: La girafa Popota i l’arbre savi, La
llegenda del drac Dragui i El pastisser de Torregrossa.
Amb la mateixa il·lusió que el primer dia, continuem el projecte amb un nou conte, el cinquè perquè
també sigui llegit i pintat com els anteriors. El cost d’impressió s’ha finançat gràcies a la col·laboració de
les empreses i entitats que figuren al final de la publicació. Sense les seves aportacions no hagués estat
possible continuar el projecte. MOLTES GRÀCIES!
Creiem que la lectura és un dels millors hàbits que podem transmetre als nens i nenes i és molt
important que, de ben petits, gaudeixin llegint. Remarquem, doncs, la importància de tenir un espai de
lectura d’uns 15-20 minuts diaris. TOT COMENÇA AMB LA LECTURA…
Per altra banda, continuem el sub-projecte “PER SANT JORDI, CAP NEN/A HOSPITALITZAT SENSE
CONTE”, que consisteix a portar exemplars a més de 30 hospitals de Catalunya que disposen de servei
de pediatria. El projecte, doncs, s’ha obert a tot el territori català perquè els contes arribin al màxim
nombre de nens i nenes.

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA I FORMATIVA TBCLASS (Les Franqueses del Vallès)
Entitat sense ànim de lucre que pretén millorar l’educació i la formació de la societat catalana promovent
i realitzant activitats formatives i projectes d’investigació educativa. Entre el setembre de 2010 i juny de
2013 va realitzar el “PROJECTE EDUCATIU MILLOREM”, un estudi educatiu en el qual van participar
24.700 estudiants de secundària de la província de Barcelona, amb l’objectiu de detectar els factors que
provoquen que els estudiants d’ESO no aconsegueixin l’èxit escolar i proposar propostes de millora.
Un cop finalitzat l’esmentat projecte, l’associació va decidir donar suport al projecte “CAP NEN/A SENSE
CONTE” pel seu component educatiu, didàctic i formatiu. En els contes apareixen valors fonamentals en
el creixement dels infants que conformaran les generacions futures. I en aquest sentit, hem de tenir ben
clar que “els nens/es del present són els ciutadans i professionals del futur”.
Tant l’informe de l’estudi MILLOREM com els cinc contes es poden sol·licitar a l’adreça electrònica:
antoniargent@gmail.com.

“No hay mejor espectáculo que ver a un niño/a leyendo”
Günter Grass, Premi Nobel de Literatura (1999)
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i havia una vegada un pirata que es deia Ferric.

Era el capità del seu vaixell i, juntament amb la seva
tripulació, buscava un gran tresor amagat en una
illa de l’oceà Atlàntic. Segons deia, aquella troballa els
convertiria a tots en homes molt rics, però ja feia més
de cinc anys que buscaven i no havien trobat res de
res!
Malgrat tot, el capità Ferric no es rendia i estava
disposat a seguir cercant el tresor costés el que costés.
Ara bé, cada cop estava més enfadat per no trobar-lo.
Un dia, després d’ una forta tempesta, un dels pirates
va veure les restes d’un naufragi i s’hi van apropar.
Quan van ser a tocar de les fustes que suraven, van
veure una noia agafada a un tauló que demanava
auxili:
— Com et dius? —va cridar el capità Ferric des del
vaixell.
— Clàudia —va respondre.
— Dona’ m un motiu per acollir-te a bord.
— Soc molt intel·ligent.
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— Vaja... Molt intel·ligent? Tant com per trobar tresors? Fa cinc anys que en busco un. Creus que em pots
ajudar a trobar-lo?
— Segur que sí —va contestar la Clàudia, a qui li feien
molta por els pirates, però sabia que, si no la salvaven, al mig del mar tenia poques probabilitats de
sobreviure.
Aquella resposta va agradar al capità Ferric, que va
acceptar que pugés al vaixell i li va oferir menjar i
beure perquè es refés.
Al cap d’una estona, quan la Clàudia ja estava una
mica recuperada, el capità Ferric li va explicar:
— Fa anys que busco un tresor i, si ets tan intel·ligent
com dius, hauràs de trobar-lo.
— Deixa’m sis dies i et diré on és el teu tresor–—va
assegurar la noia.
— I ara! Què em dius? Fa anys que el busco i no he
tingut pas sort. Ara, amb tant poc temps, tu em diràs
on el puc trobar? Mira que, si m’ enganyes, et llançaré
a l’aigua i seràs l’ aperitiu dels taurons!
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La Clàudia, de fet, no en tenia ni idea d’ on podia ser
aquell tresor, però intuïa que ben aviat vorejarien la
costa i comptava escapar-se tan bon punt veiés terra
ferma.
Així, doncs, va decidir fer veure que rumiava on era
el tresor, mentre tafanejava el vaixell per dins. Era
la primera vegada que trepitjava

una nau pirata

i es va adonar que estava en molt bones condicions!
I no només això, sinó que la tripulació feinejava a
tota hora i semblava que s’avenien molt! Allò la va
sorprendre. Sempre havia sentit a dir que els pirates eren dolents, mandrosos, bruts i malparlats, però
aquells no ho semblaven pas. No paraven de treballar,
reien, anaven ben nets... l’havien salvada i la tractaven molt bé! Només el capità li havia semblat una
mica poca-solta amb allò de voler llançar-la al mar...
Va decidir parlar amb cadascun dels pirates i va descobrir que tots ells estaven molt contents del capità. Tots
coincidien que era molt bo, que sempre s’ havia portat
molt bé amb ells i que feien tot allò que els manava
perquè confiaven plenament en ell. La Clàudia es va
quedar molt parada, a ella no li havia semblat pas
gaire agradable!
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Parlant amb uns i altres, va saber que el capità Ferric
els havia acollit en el seu vaixell quan no tenien res
per menjar, o quan ningú els donava feina ja que
havien comès alguns robatoris temps enrere.
Un pirata d’avançada edat se li va acostar i li va dir que
coneixia bé el capità i estava segur que només tenia al
cap trobar el tresor per no pensar en la desgràcia que
havia patit en perdre la seva família anys enrere.
Ja feia uns quants anys que en Ferric havia comprat
aquell vaixell i, amb el temps, l’ havia anat reformant mentre acollia persones que l’acompanyessin
a buscar el tresor somiat.
Durant cinc dies, la Clàudia va poder parlar amb tota
la tripulació i, de mica en mica, va anar descobrint
on era aquell tresor que durant tant de temps havia
buscat el capità Ferric. Va decidir que no fugiria i, al
migdia del sisè dia, el capità va preguntar-li si havia
descobert on era el tresor que buscava.
— Sí.
— Què dius ara! Com pot ser que ho sàpigues? Diguesm’ho i marxem ara mateix a buscar-lo! Vols un mapa
de l’oceà? —va exclamar esverat en Ferric.
— No em cal ——va dir la noia.
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— I doncs? I com hi arribarem?
— El tresor es troba en aquest mateix vaixell.
— Però què t’empatolles? Ja et vaig dir que no
m’enganyessis! En aquest vaixell no hi ha cap tresor.
Me’l conec pam a pam! Parla o et llançarem als taurons.
— Sí, parla! —van cridar els altres pirates, tan desconcertats com el capità.
— Aquests dies he pogut comprovar que el tresor que
busques el tens al vaixell. És la teva tripulació! Ells
són el tresor, et seguirien allà on anessis i farien tot
el que els diguessis perquè confien en tu. Per a ells, ets
una persona molt important, que els dona seguretat
i protecció. Ets una persona valenta... ets el seu guia.
Quants anys fa que naveguen amb tu?
— Més de cinc —va respondre en Ferric, que semblava
haver-se quedat sense paraules.
— Has procurat donar-los menjar i un llit, els has
protegit amb les teves decisions i t’has arriscat pensant
en ells...
— I què vols dir amb tot això?
— Per a ells ets la millor persona que han conegut.
Ets el seu tresor. No et segueixen per trobar cap botí,
sinó perquè amb aquesta recerca omples d’ il·lusió les
seves vides. Quan estaven tips de passar penúries, de
ser maltractats o d’estar sols, quan no sabien què fer
amb la seva vida, tu els vas donar una oportunitat.
Cap d’ells t’abandonaria. —La Clàudia va callar un
moment—. Tens família, capità?
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— No —va respondre en Ferric. Tenia una dona i un
fill, però van morir en un accident.
— Doncs, mira bé aquests homes que tens aquí davant.
Ells s’ han convertit en la teva família, en el millor
tresor que puguis tenir. No busquis fortunes que no
existeixen perquè al vaixell tens el que fa anys que
busques
— La llancem als taurons? —va interrompre un dels
pirates.
En Ferric, després d’un llarg silenci, va dir:
— No, deixeu-la. Té tota la raó. Des que la meva dona
i el meu fill van morir, m’he capficat en un botí que
ni tan sols sé si ha existit mai... Us he fallat i us demano perdó.
— Perdó, capità? Per què? —va dir-li un altre pirata.
Ja has sentit la Clàudia. Ens has tractat molt bé des
del primer dia i, gràcies a tu, ens tenim els uns als
altres i hem viscut aventures inoblidables. Oi que sí,
pirates?
— Sí!!!! —van cridar tots junts.
— Però, ara que hem descobert que el nostre gran tresor
és l’amistat, què farem? —va preguntar el capità a la
Clàudia.
— Tinc un idea! —va dir la noia—. Pertanyo a una família important de comerciants. Necessitem vaixells
grans com aquest i mariners experts que coneguin
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els mars i oceans com vosaltres. Podríeu treballar amb
nosaltres i no us faltaria de res.
Després de parlar-ho amb la resta de pirates, el capità
Ferric va dir:
— Tracte fet!
I aquella mateixa nit, tots junts van celebrar la descoberta del tresor que buscaven i el canvi de rumb en
les seves vides.

- Fi -
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CAPTAIN FERRIC’S TREASURE
Once upon a time there was a pirate called Ferric. He was the captain of his ship and he
and his crew were searching for a hidden treasure in an island in the Atlantic Ocean. He
was sure that finding it would make them all very rich, but after five long years of searching they still hadn’t found anything!
However, Captain Ferric didn’t give up and he was determined to keep looking for the
treasure at any cost, although he was becoming more and more frustrated at not finding
it.
One day, after a terrible storm, one of the pirates saw the remains of a shipwreck and
they moved closer to it. When they were about to reach the floating wood boards, they
saw a girl holding one and asking for help:
– What’s your name? – asked Captain Ferric from the ship.
– Clàudia – she answered.
– Give me a reason why I should take you on board.
– I’m very smart.
– Very smart, eh? Smart enough to find treasure? I’ve been searching for five years. Do
you think you can help me find it?
– I’m sure I can – answered Clàudia, who was really scared of pirates, but she knew if
they didn’t rescue her, she would have very little chance of survival.
Captain Ferric liked her answer and agreed to let her get on board. He offered her food
and drink to recover.
After a while, when Claudia had slightly recovered, Captain Ferric explained:
– I’ve been looking for a treasure for years and if you’re as smart as you say, you’ll help
me find it.
– Give me six days and I’ll tell you where your treasure is – answered the girl confidently.
– Really? How can you be sure? I’ve been searching for it for years and I haven’t had any
luck at all. Now, with such little time, you’ll tell me where I can find it? I’m warning you,
if you lie to me, I’ll throw you back in the water and you’ll be shark’s meat.
In fact, Claudia didn’t have a clue of where the treasure could be, but she guessed that
very soon they’d be sailing near the coastline and she would run away as soon as she saw
the mainland.
So, she decided to pretend to know where the treasure might be while she was wandering around inspecting the ship. It was her first time on a pirate’s ship and she was surprised it was in such good condition! Not only that, she also saw that while the crew was
constantly busy at work they actually seemed to get along! This surprised her. She always
heard that pirates were bad, lazy, dirty and foulmouthed, but these pirates weren’t like
that at all. They never stopped working, they were always laughing and they were really
clean… they rescued her and they treated her perfectly well! Only the captain seemed a
bit dangerous when he said he wanted to throw her into the sea…
She decided to speak to each of the pirates and discovered they were all very happy with
the captain. They all agreed he was a good man that he had always been nice to them
and they always did whatever he asked of them because they trusted him unconditionally.
Claudia was astonished, she didn’t find him nice at all!
Speaking to all of them, she found out that Captain Ferric had taken all of them onto his
ship when they didn’t have anything to eat or when nobody would give them a job because
of their past robberies.
An older pirate came up to her and told her he knew the captain well and was sure his
only concern was finding the treasure so he could avoid thinking about the misfortune
he’d suffered when he lost his family a couple of years before. Ferric had bought the ship
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a number of years ago and in time had repaired it and taken people in who would go with
him to find the dreamed about treasure.
For the next five days, Claudia talked to the whole crew and, little by little, she realised
where the treasure was that captain Ferric had been searching for such a long time. She
decided not to run away and, on the sixth day at noon, the captain asked her if she’d found
where the treasure was.
– Yes.
– Are you sure? How do you know that? Tell me and we’ll set off to search for it right
away! Do you want a map of the ocean? – screamed Ferric nervously.
– There’s no need – said the girl.
– How are we going to get there, then?
– The treasure is right here on this ship.
– What are you talking about? I told you not to lie to me! There’s no treasure on this
ship. I know every corner by heart! Tell me or you’ll be shark’s meat.
– Yes, talk! – screamed all the other pirates, as puzzled as the captain.
– The last few days I’ve realized the treasure you’re searching for is on your ship. It’s
your crew. They are the treasure, they’d follow you wherever you go and they’d do whatever you ask of them because they trust you. You’re a very important person to them, you
inspire trust and give them protection. You’re a brave man… you’re their guide. How long
have they been sailing with you?
– More than five years – answered Ferric, who seemed speechless.
– You’ve provided them with food and a bed, you’ve protected them with your decisions
and you’ve risked your life thinking of them…
– And what do you mean by that?
– To them, you’re the best person they’ve ever met. You’re their treasure. They follow
you not to find a precious loot but because throughout this search you fill their lives with
hope. When they were fed up and tired of suffering alone, being abused or not having anything, when they didn’t know what to do with their lives, you gave them a change. None
of them would abandon you. – Claudia was silent for a moment. – Do you have any family,
captain?
– No – Ferric answered. I had a wife and a son, but they both died in an accident.
– Well, look at these men you have in front of you. They’ve become your family, the best
treasure you can have. Don’t search for treasure that doesn’t exist, because on this ship
you’ve got exactly what you’ve been searching for all these years.
– Shall we throw her to the sharks? – interrupted the pirates.
Ferric, after a long silence, replied:
– No, leave her. She’s absolutely right. Since my wife and son died, I’ve been obsessed
with a treasure I didn’t even know existed… I’ve let you down and I apologize.
– Sorry captain? Why? –asked another pirate –. You’ve just heard Claudia. Since the first
day you’ve been really nice and, thanks to you, we can rely on one another and we’ve lived
through some unforgettable adventures. Isn’t that true, pirates?
– Yes!!! –they all yelled at once.
– But, now we’ve discovered our great treasure is friendship, what are we going to do?
– asked the captain to Claudia.
– I have an idea! – said the girl. – I’m part of an important trading family. We need big
ships like this one and expert sailors like you who know the seas and oceans as well as
you do. You could work with us and you’d have everything with you.
After discussing it with the other pirates, captain Ferric said:
– Deal!!
That night they all celebrated finding the treasure they’d been looking for their entire
lives and the twist to their lives.
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EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES:
ACTIVITA: Centre Mèdic de referència del Vallès Oriental, que atén més de 110.000 visites a l’any. Oferim
consultes de la majoria d’especialitats mèdiques, clínica dental, fisioteràpia, diagnosi per la imatge i
certificats mèdics oficials. Treballem amb totes les mútues i assistència privada.
AD MARINA: Empresa de distribució de recanvis, ferreteria i equipament de taller per a l’automòbil amb
16 punts de venda a la província de Barcelona.
APPER: Emmagatzematge, manipulació i distribució del seu producte amb total responsabilitat. Apper
és el seu partner de confiança.
ARDERIU LA CARN: Empresa familiar de 85 anys. Hi ha dues generacions en actiu, la tercera i la quarta. És
una empresa que ha anat evolucionant amb el mercat. Els canelons de la iaia, els pinxitos de Canovelles,
les botifarres de pagès, els farcits de pollastre i les carns per barbacoes són les nostres especialitats.
ASSESSORIA PÉREZ SARDÀ: Assessoria laboral, fiscal, jurídica i d’assegurances amb 70 anys d’història.
Som la 3a generació d’una empresa d’esperit familiar que mantenim l’objectiu d’estar a prop dels nostres clients, aportant solucions a les seves necessitats.
AUDINFORM: La nostra principal activitat es centra en la realització d’auditories de comptes anuals i en
treballs de revisió i verificació d’altres estats financers o documents comptables.
AULA, FORMACIÓ DE FUTUR: Classes personalitzades, classes particulars, tutories i seguiment, deures, taller de lectura, reforç, aprenentatge i lectoescriptura.
AUTORÀPID MACOA: Servei oficial Citroën. Vehicles nous, d’ocasió i taller.
BOPLA: Empresa dedicada a la fabricació, disseny i venda d’envasos i vials de plàstic, que utilitza materials com el polietilè, el polipropilè i el PET. Els envasos estan destinats a empreses nacionals i multinacionals dels sectors de la perfumeria, cosmètica, dietètica, farmàcia i detergència.
CLÍNICA DENTAL COSTA CODINA: A la Plaça de la Porxada de Granollers, més de 30 anys dissenyant
somriures.
COEMMO: Fabriquem solucions d’embalatge i packaging personalitzat des de fa més de 30 anys. Fem
troquelat i impressió digital en gran format sobre suports flexibles o rígids, amb combinació amb materials plàstics, espumes, papers, cartró o teixits, per crear la solució més adient a cada aplicació o
necessitat.
CONGELADOS INSERTE: Venda i distribució d’aliments congelats i refrigerats. Servei de lloguer de fred.
DSM: Empresa basada en las ciencias globales con activad en los ámbitos de las salud, nutrición y materiales.En Catalunya tenemos 2 centros productivos (Parets y Santa Margarida i els Monjos) que dan
trabajo a 150 personas desde la década de los años 60. Nuestro negocio en esas plantas se desarrolla en
el área de resinas en polvo y líquidas para recubrimientos en todo tipo de sustratos.
Nuestra prioridad son las personas y el planeta, DSM está en la segunda posición en el ranking de Compañías que están Cambiando el Mundo, siendo la tercera Apple.
DURERO PACKAGING: Explotació del negoci dedicat a la impressió gràfica i tipogràfica sobre qualsevol
tipus de paper i cartró.
EUROCAMPING: Càmping familiar situat al bell mig de St. Antoni de Calonge, al cor de la Costa Brava.
Disposem d’unes instal·lacions modernes amb tres piscines i un parc aquàtic, a 300 m de la platja. Tenim
una àmplia zona esportiva, gran varietat de bungalows i nombroses activitats per a la mainada.
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FARMACIA VIÑAMATA: Vetllem per la seva salut des del 1988, les 24h tots els dies de l’any. La nostra
missió és ajudar a tothom per a qualsevol necessitat que pugui tenir, oferint tot tipus de serveis i un gran
ventall de productes als millors preus. El nostre equip es distingeix per la seva amabilitat, formació i
contínua dedicació. Sempre hem buscat l’últim en tecnologia, en innovació, en perfeccionament, per això
hem dut a terme diverses ampliacions i renovacions.
FERRETERIA MARINA: Empresa de bricolatge i ferreteria referent a la comarca del Vallès Oriental formada per personal altament qualificat i amb un tracte personalitzat a cada client.
FORN PA RONYÓ de Torregrossa: Elaborem pans i brioixeria amb farines provinents d’agricultura respectuosa amb el medi ambient, sense pesticides ni adobs químics. Tots els pans estan elaborats amb
massa mare natural. Deixem fermentar la massa amb pasteres com feien els nostres padrins formant
els pans a mà i coent-los al forn de llenya d’alzina.
GRUP AUTOMÒBILS BERTRAN: Venda, distribució, reparació i manteniment de vehicles nous i d’ocasió
de les marques Opel, Skoda, Honda i Hyundai. També corredoria d’assegurances.
HIDRALAIR: Empresa de subministraments industrials de referència ubicada a Vilanova del Vallès. El
nostre objectiu és prestar serveis d’alt valor afegit i millorar els subministraments a professionals, pimes
i multinacionals de Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol.
JOSEP MUNTAL: Empresa de Caldes de Montbui amb més de 25 anys d’història dedicada a la comercialització i serveis d’assistència tècnica de tot tipus de maquinària per la deformació de xapa.
LA CAIXA: L’Obra Social “la Caixa” desenvolupa programes que promouen la participació dels ciutadans
en pràctiques culturals per tal de facilitar el seu desenvolupament personal i el del seu entorn social. La
Fundació Bancària “la Caixa” ha estat, està i continuarà estant compromesa amb l’educació.
LA ROCA VILLAGE: VALUE RETAIL: Value Retail és l’única empresa que s’especialitza exclusivament en
el desenvolupament i la gestió de destins de compra outlet de luxe. La Roca Village, el primer destí turístic de la província de Barcelona, és actualment el Village més gran d’Europa de The Village Collection
by Value Retail amb més de 130 boutiques de les millors firmes nacionals i internacionals, oferint una
experiència de compres exclusiva per al visitant.
PAREX GROUP: Un dels referents de solucions especialitzades en el sector de la construcció a nivell
mundial. Amb presència a més de 21 països s’especialitza en 3 línies de negocis: solucions per a façanes,
solucions per a col·locació de ceràmica i solucions per al tractament del formigó.
PITAPES: Espais gastronòmics originals i de qualitat a base de platets i tapes a Mollet del Vallès i Granollers.
SAIT ABRASIVOS: Fabricació i transformació d’abrasius per a la indústria metal·lúrgica, parquet, fusta,
pintura, plàstic, vidre, carrosseria de l’automòbil, camions, nàutica, marbre, pedra natural i construcció.
SAPLEX: Som una empresa de Canovelles, fabricants principalment de bosses d’escombraries, amb una
experiència de més de 40 anys, líders del mercat i a l’avantguarda del sector investigant, oferint al mercat
productes innovadors, de qualitat i ajustats a les necessitats del consumidor actual.
SOREA: Empresa especialitzada en la gestió de tots els processos del cicle integral de l’aigua als municipis, orientada en la qualitat, la innovació, la professionalitat i el desenvolupament d’un model sostenible
i de vocació social com a eixos estratègics.
XOCOLATES GRANOLLERS: Ens agrada la xocolata i volem compartir-ho amb vosaltres. La xocolata és
salut, són somriures i complicitats. Menja xocolata, seràs més feliç. Salut i xocolata!
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AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS: La lectura continua sent la base del coneixement i de desenvolupament de les capacitats d’aprenentatge. Per això, des de l’Ajuntament donem suport a aquesta
iniciativa, perquè creiem que la lectura és una peça fonamental per l’educació dels nostres infants.
Andreu Gonzalez i Gil, alcalde de l’Ametlla del Vallès
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR: La lectura és un hàbit que hem de cultivar. Ens estimula la imaginació i ens obra la ment. Aquesta iniciativa és realment important per dotar de coneixement les ments dels
nostres infants i obtenir unes generacions més cultes i que puguin col·laborar a construir una societat
millor. Llegim! És un dret i ens dona llibertat de pensament.
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS: Creiem que una de les formes de potenciar la cultura al nostre municipi és a través de la lectura. Per això donem suport a aquest projecte literari tot posant
el nostre granet de sorra. Mitjançant la lectura i l’educació aconseguirem avançar com a comunitat.
L’una i l’altra són, i volem que continuïn sent-ho, els eixos vertebradors del nostre municipi.
Francesc Colomé i Tenas, alcalde de les Franqueses del Vallès
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA: Saber llegir, llegir per aprendre i adquirir gust per llegir és fonamental
pel desenvolupament integral de la persona. La lectura estimula la creativitat i la imaginació, permet
conèixer històries i inventar-ne de noves. Des de l’Ajuntament de la Garriga ens agrada donar suport a
qualsevol iniciativa que fomenti l’hàbit lector i estem molt contents d’haver-nos sumat a aquesta iniciativa. Gràcies per la feina feta!
Meritxell Budó i Pla, alcaldessa de la Garriga
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL: Per un ajuntament promoure la lectura i fer que sigui divulgada és
una de les coses més dignes que aquesta institució pot fer. La lectura i l’educació ens ajuden a obrir
els ulls al món. Enhorabona per la iniciativa i gràcies per comptar amb nosaltres en aquest projecte
il·lusionant.
Xavier Serrate Cunill, alcalde de Lliçà de Vall
AJUNTAMENT DEL MASNOU: Un llibre és més que un munt de pàgines escrites i il·lustrades. Els llibres
expliquen la vida, els homes i les dones, el nostre entorn i el nostre món. Un llibre ens dóna coneixement
i ens transmet la llibertat de pensar.
La lectura per als nostres infants és un aprenentatge per a la vida, per créixer i conèixer el món que ens
envolta. La lectura és un dret al qual tothom ha de tenir accés.
Jaume Oliveres, alcalde del Masnou
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR: Llegir és un plaer, imaginar és una alegria i compartir el gaudi dels
infants mentre s’endinsen en mil històries de paper és un privilegi. Llegim, imaginem i gaudim-ne tots
plegats, doncs!
Miquel Àngel Méndez, alcalde de Premià de Mar
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CONSISTORI INFANTIL DE RIPOLL: Participar en aquest projecte ens il·lusiona especialment per dos
motius: el primer perquè som un ajuntament infantil i com a tal ens sumem a totes aquelles causes que
ens semblen justes i nobles. El segon perquè creiem que la lectura ens obre la porta del coneixement i
ens dóna ales a la inspiració i imaginació.
AJUNTAMENT DE RIPOLL: Mares, pares, àvies, avis, germanes, germans, tietes, tiets, nenes, nens... i
tota la família forma una part molt important del viatge de l’educació. Un viatge en el qual la lectura us
permetrà conèixer nous mons. Gaudiu al màxim d’aquest viatge i tingueu la lectura sempre com una de
les activitats més útils de la vostra vida.
Jordi Munell, alcalde de Ripoll
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS: Com deia el cèlebre escriptor EmiliTeixidor: “Llegir no omple
el meu temps, llegir omple i afegeix valor a la meva vida”. I és que, en essència, aquest és el valor més
important de la lectura. Una eina poderosa com poques, que ens acompanya al llarg de tot el nostre
trajecte vital, i que ens fa aprendre, somiar, imaginar, volar, riure, plorar... En definitiva, ens fa persones.
Ens fa lliures. Ens fa viure.
Carles Fernández i Pérez, alcalde de la Roca del Vallès
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA: El foment de la lectura en els infants estimula la
creativitat i la imaginació, els acosta a la cultura i a la socialització. Llegir és aprendre i encaminar als
nens i nenes a entendre la realitat que els envolta d’una manera didàctica. Donem suport al projecte
CAP NEN/A SENSE CONTE pel seu component educatiu i amb el convenciment que cada un dels contes
serà una peça fonamental per el seu creixement i els permetrà gaudir de la seva lectura de forma compartida.
Jordi Xena i Ibàñez, alcalde de Santa Maria de Palautordera
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COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS I ONG
ALEGRIA SIN FRONTERAS: ONG sense ànim de lucre que desenvolupa activitats que permeten la millora de la qualitat de vida de la població en els països més desafavorits, prioritzant les intervencions en
l’àmbit de la salut, educació i igualtat de gènere. Això es realitza amb empatia, compromís, constància,
Amor, solidaritat, humilitat, transparència i Alegria.
Projectes de cooperació a Etiòpia:
Alegria amb Gambo: Projecte d’intervenció en desnutrició, salut i pobresa a la zona rural de
Gambo, al sud del país. Una regió on més de la de meitat de la població pateix desnutrició severa per la falta d’accés a l’alimentació bàsica.
Cap mare ha de perdre la vida al donar-la: Programa de salut materno-infantil amb l’objetiu
de disminuir la mortalitat materna i neonatal a la regió rural de Gambo mitjançant la formació
de llevadores, infermeres, realitzant seguiment i control de l’embaràs i part per personal qualificat. Ensenyant a salvar vides.
Projectes de cooperació al Senegal:
TANANTE: Projecte d’atenció a les necessitats bàsiques de salut, sensibilització sobre hàbits
sanitaris i formació d’un equip mèdic que gestioni un centre d’atenció primària. Formació de
dones en l’ambit preventiu, nutricional i reproductiu.
JAM-TAN: Projecte de protecció de la infància en risc centrat en escolarització, atenció mèdica, suport nutricional i acompanyament personal. Formació per al títol oficial de monitor i
monitora senegalés per tal que els joves en risc puguin treballar en l’ambit de l’educació en
el lleure i no hagin de deixar els estudis. Colònies d’estiu gratuïtes per a nens, nenes i joves
en situació de vulnerabilitat. Posada en marxa d’una granja de pollastres per tal d’augmentar
l’aportació proteica de l’alimentació de les famílies i alhora autofinanciar part dels projectes
com a via d’autonomia.
Més informació a: www.cooperacioambalegria.co
Contacte: alegria.sin.fronteras@gmail.com
Més informació: www.alegriasinfronteras.org - www.cooperacioambalegria.wordpress.com

CREU ROJA: La Creu Roja, com a organització humanitària de caràcter voluntari fortament arrelada a
la societat, dona respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social. Amb la missió
de ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en l’àmbit nacional i internacional, a través
d’accions integrades, realitzades essencialment per voluntariat i amb una àmplia participació social i
presència territorial.
Contacte: granollers@creuroja.org
REIR (Recursos Educatius per la Infància en Risc): Entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu
afavorir la inclusió social de diferents col·lectius, sobretot infants i joves. Realitza un treball i intervenció
integral per tal de no només donar atenció de primeres necessitats sinó capacitar el destinatari/a per la
plena inclusió social.
REIR farà 11 anys que treballa amb col·lectius en risc d’exclusió social a la comarca del Vallès Oriental.
Ha atès durant aquests anys més de 3.500 persones i treballat en més de 70 projectes.
Contacte: reir@reir.cat
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