
 Bon dia Eso 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

6 
Sant Pau Miki

7 
Sant Ricard

8 
Santa Jeroni Emilià

9 
Santa Apolònia

10 
Santa Escolàstica

Els Bons dies d’aquesta 
setmana els dedicarem a 
buscar, pensar i comunicar-
nos bones notícies que es 
donen en el nostre món. 
Ens agradaria que vosaltres 
féssiu també una bona 
recerca de BONES NOTÍCIES 
pensant perquè ho són. 
Mireu aquesta notícia del 
Twitter de l’escola: 
https://twitter.com/
uvic_news/status/
822422363056852992  

Ens fa créixer saber 
alegrar-nos dels èxits del 
companys. 

Recordes altres BONES 
NOTÍCIES de l’escola?

Llegiu i comenteu 
l’article  sobre el 
voluntariat de Catalunya 
que trobareu adjunt. 

Per què creus que és una 
BONA NOTÍCIA? 

Coneixes persones que 
fan servei de 
voluntariat? Fes-ne uma 
llista

Com vam veure al Bon 
Dia d’ahir, a Catalunya 
tenim molt voluntariat. 
Els Escoltes de Catalunya 
en són un exemple. Us 
proposem de mirar els 
primers 2 minuts 
d’aquest vídeo. 
https://
www.youtube.com/
watch?v=xW9T0-6oil0  
 
Sabeu d’algun company 
que va als Escoltes? Què 
n’opinen? Us agradaria 
fer de monitors, o de 
“caps” com diuen els 
Escoltes

La parròquia de Santa 
Anna a Barcelona ha 
obert les portes als 
“sense sostre” per 
l’onada de fred. 

Llegiu la notícia en 
l’adjunt. 
 

 

Marius Serra ha 
presentat el llibre 
“AMIC MEU”. Aquest 
llibre és un recull d’una 
colla de relats fets per 
l’Equip OPEN CULTURAL 
CENTER des del camp de 
refugiats de Cherso.  
Us convidem a llegir la 
notícia que ens parla 
d’aquest llibre.  
Aquesta és una  BONA 
NOTICIA que ens pot 
ajudar a treballar 
l’acollida del diferents i 
millorar la bona 
convivència. 

Què en penseu?

Em comunico
 BON DIA  febrer ESO-BAT

https://twitter.com/uvic_news/status/822422363056852992
https://www.youtube.com/watch?v=xW9T0-6oil0


ANNEX	DEL	DIMARTS	

”El	voluntariat	a	Catalunya”	

La	garantia	d’una	societat	forta	i	plural	i	amb	capacitat	de	donar	resposta	a	les	necessitats	del	
País,	passa	pel	compromís	dels	ciutadans	i	 la	seva	solidaritat	respecte	a	 les	mancances	de	la	
societat	i	el	seu	entorn.	

Aquest	compromís	ciutadà	es	pot	vehicular	cap	al	servei	als	demés	mitjançant	la	política,	però	
moltes	 vegades,	 les	 necessitats	 són	 tan	 flagrants	 que	 cal	 una	 acció	 al	 marge	 i	 com	 a	
complement	 de	 l’activitat	 política.	 Per	 sort	 a	 Catalunya	 hi	 ha	 un	 conjunt	 molt	 ampli	 de	
ciutadans	que	dediquen	part	del	seu	temps	al	servei	als	altres,	sense	esperar-ne	res	a	canvi.	
Són	els	voluntaris.	

Els	voluntaris	actuen	dins	de	diferents	entitats	de	voluntariat	 i	són	persones	sensibilitzades	i	
capaces	d’assumir	amb	responsabilitat	un	compromís	ciutadà.	

Segons	les	xifres	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	el	17%	de	la	població	catalana	fa	activitats	de	
voluntariat.	Aquesta	xifra	expressa	la	força	cívica	dels	nostres	ciutadans	que	assumeixen,	per	
pròpia	 voluntat	 i	 des	 de	 la	 plena	 llibertat,	 un	 compromís	 d’actuació	 envers	 el	 proïsme	 i	 la	
societat.	

Justament,	en	aquests	moments,	davant	les	moltes	situacions	de	precarietat	i	mancances	en	
què	 la	 crisi	econòmica	ha	 submergit	a	una	bona	part	de	 la	població,	emergeix	amb	 força	 la	
plena	necessitat	i	el	gran	valor	que	ens	aporten	entitats	

Extret	del	Centre	d’Estudis	Econòmics	i	Socials	

	

ANNEX	DEL	DIJOUS	

La	 parròquia	 de	 Santa	 Anna	 de	 Barcelona,	 durant	 l’onada	 de	 fred	 que	 va	 afectar	 la	
capital	 catalana	 i	 la	 resta	 del	 país,	 va	 acollir	 a	 persones	 sense	 sostre.	 Viqui	Molins,	
religiosa	teresiana,		ha	assenyalat	que	estaven	treballant	en	la	iniciativa	d’habilitar	a	la	
parròquia	un	espai	obert	les	24	hores	per	acollir	les	persones	sense	llar,	però	davant	la	
forta	baixada	de	les	temperatures	van	haver	d’accelerar	la	proposta.	Durant	la	primera	
nit	 la	parròquia	va	acollir	una	 trentena	de	persones	a	qui	els	van	oferir	allotjament	 i	
menjar.	

La	capella	de	l’església	s’ha	transformat	en	una	sala	d’acolliment	de	les	persones	sense	
sostre	 i	 on	 els	 voluntaris	 hi	 porten	 cafè,	 fruita	 o	 pastes.	 A	 aquesta	 iniciativa	 la	
parròquia	vol	donar	a	aquest	fet	“sentit	d’acollida,	no	un	sentit	de	beneficència”.	

Extret	de	catdiàleg-	diari	digital	



ANNEX	DEL	DIVENDRES	

“Tant	me	fa	a	quin	país	anar,	tots	m’estan	bé.	L’únic	que	vull	és	un	país	sense	guerra	i	
començar	una	vida	millor”.	És	 l’Abdul,	va	néixer	a	Síria	 i	té	13	anys.	El	seu	és	un	dels	
relats	que	ha	recollit	un	equip	de	voluntaris	de	l’Open	Cultural	Center	des	del	camp	de	
refugiats	de	Cherso,	al	nord	de	Grècia.	Es	troba	al	conte	il·lustrat	Amic	meu,	un	llibre	a	
tot	color	amb	pròleg	de	l’escriptor	Màrius	Serra	i	que	l’associació	va	presentar	dijous	a	
la	Sala	Pere	Casaldàliga	de	la	Llibreria	Claret,	a	Barcelona.	

Entre	altres	coses	Marius	Serra	va	dir:	
“Jo	advoco	per	mirar	la	vida	amb	uns	ulls	nets,	oberts,	clars,	lluminosos,	on	no	hi	
hagi	 espai	 per	 a	 la	 por”.	Màrius	 Serra	 es	 va	 referir	 a	 “la	 por	 que	 tenim	 al	món	
occidental	 a	 qualsevol	 ésser	 que	 no	 sigui	 exactament	 com	nosaltres,	 la	 por	 a	 la	
diferència,	 a	 l’escassedat	 i	 la	 por	 també	 al	 desconegut”	 L’escriptor	 va	 situar	 el	
llibre	en	aquesta	línia:	“Amic	meu	és	llum”.			

	
El	llibre,	Amic	Meu	
	
Fet	 d’aquarel·les	 i	 frases	molt	 curtes,	 el	 conte	 presentat	 és	 un	 viatge	 des	 de	 la	 vida	
abans	i	durant	de	la	guerra,	el	temps	al	camp	de	refugiats	i	l’esperança	pel	futur.	Una	
proposta	 creativa	 que	 no	 s’esgota	 en	 les	 seves	 68	 pàgines.	 “Al	 llibre	 hi	 trobareu	
dibuixos	 trencats	 i	 estripats,	 això	 és	 l’essència	 del	 conte”.	 Des	 de	 l’associació	Maria	
Clapés	 va	 descriure	 les	 fases	 de	 creació	 del	 conte	 i	 va	 explicar	 que	 “és	 una	 eina	 de	
denúncia	 perquè	 els	 nens	 i	 tots	 nosaltres	 sortim	 d’aquesta	 bombolla”.	 I	 recollint	
paraules	de	l’Arcadi	Oliveres	va	concloure:	“Volem	ensenyar	que	som	uns	privilegiats”.	
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