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APRENDRE A VIURE

LES LLETRES DE LA RITA
Avui us volem presentar un projecte solidari molt especial, fet 
per persones anònimes i que va començar amb l’objectiu 
d’aconseguir que totes les incubadores dels nadons ingressats 
a la Unitat de Cures Intensives per Nadons, l’UCIN, de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron tinguin el seu nom amb lletres de 
roba de colors.  Trobaràs la informació del projecte a l’annex 3

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

En aquesta 2a setmana de Quaresma treballarem l’ODS 1 (Objectiu de 
Desenvolupalent Sostenible n.1) que té com a objectiu la fi de la pobresa. Us 
convidem a preguntar-vos: SOC PROU SOLIDARI I PENSO EN ELS ALTRES? 
Com a resposta a aquesta pregunta aquesta setmana celebrarem la campanya 
de Solidaritat amb el lema: ESMORZEM PER ALBÀNIA. 

Ja hem començat la campanya de solidaritat. 
Avui t’oferim veure un vídeo sobre Albània per tal 
que puguis conèixer millor el motiu de la 
campanya d’enguany.

Ahir, dia 8 de març, va ser el DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES 

En l’article del Diari de l’educació que tens a l’annex 
hi trobaràs l’origen de l’eslògan.

Avui et volem mostrar quatre imatges que ens fan pensar en la part del món 
que ens ha tocat viure. 
Una mateixa silueta ens presenta dos mons i dues realitats ben diferents.
Trobaràs les imatges i la lletra del poema a l’annex 2.

QUARESMA 2020

No cal saber l’idioma per entendre el gest que ens 
explica aquest vídeo.

https://youtu.be/mlfjY3s-qks
https://www.youtube.com/watch?v=rHySQdAlm6k


ANNEX 1 
 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
 
Un xiulet i els cossos es comencen a moure a l’uníson i al ritme d’un beat. Són 
moltes i criden fort, totes alhora: “el patriarcado es un juez / que nos juzga por 
nacer”. Així és l’inici de la performance que es va realitzar a Santiago de Xile el 25 de 
novembre, convocada pel col·lectiu LasTesis. 

 

 

Filmada per diferents càmeres i dispositius mòbils, aquesta acció realitzada en un territori (la capital 
xilena) i un context (les mobilitzacions en contra el president Piñera) concrets es converteix tot seguit en 
una imatge que, al marge dels mitjans de comunicació tradicionals, circula ràpidament per les xarxes 
socials. La capacitat amplificadora d’internet fa que, en pocs dies, arribi a un elevat número 
d’espectadores i espectadors, que la reprodueixen, retituegen, comparteixen, comenten, difonen. Al 
mateix temps, les imatges es multipliquen, es creen memes, gifs i es realitzen noves accions 
performatives ideades per a ser enregistrades i per a fer-les circular. Una acció que podria haver estat 
efímera però que, convertida en imatge, roman en el temps i es torna generadora d’una iconografia 
feminista necessària. 
  
Cossos que ocupen el carrer en un exercici de denúncia. Assenyalar el fora de quadre (el públic?) amb el 
crit “el violador eres tú” ens fa desplaçar la mirada sobre les víctimes cap als agressors, en un gest que 
equival a afirmar que la responsabilitat de les violències sexuals no és de les dones, no és dels cossos 
violables i/o violats, però sí de qui els viola. “Porque la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”. 
Realitzar aquest desplaçament de les dones cap als violadors suposa canviar el punt de vista sobre les 
violències i les seves representacions i fa sorgir una pregunta: quins imaginaris necessitem?    ..//.. 
Les reapropiacions de la performance, la multiplicació en imatges que es difonen per les xarxes socials de 
grups de dones, a vegades milers i d’altres deu, de diferents ciutats, pobles i llengües transporta així 
mateix un altre missatge: entre totes, i tots, cuidem-nos. 

EL DIARI DE L’EDUCACIÓ 02/01/2020 



ANNEX 2 
 

     

       

Si haguessis nascut en una altra terra, 
podries ser blanc, podries ser negre... 
Un altre país 
fóra casa teva, 
i diries "sí" 
en un altra llengua. 
…. 
Si tu fossis nat 
a la seva terra, 
la tristesa d'ell podria ser teva.                                      “Podries” de Joana Raspall 



ANNEX 3 
 
LES LLETRES DE LA RITA 
La Rita va néixer abans de temps, era molt bufona però molt petita. Com que s’havia de 
passar molts dies a la incubadora la Clara va suggerir que li féssim unes lletres amb el seu 
nom per donar-li un toc de calidesa a la seva estada a l’hospital. 
El detall va agradar molt als seus pares però també als pares dels companys de box de la 
Rita i al personal de l’hospital que en té cura. 
Al cap d’uns dies a l’hospital estaven entusiasmats amb les lletres i van suggerir a veure si 
ens animaríem a fer-ne per tots els infants que anessin passant per l’hospital. 
I això vam fer durant les vacances de Setmana Santa: fer una pila de lletres (més de 100) 
per a que les tinguessin en stock, classificades i amb la corda i pincetes d’estendre. 
Així que vam demanar com es deien els companys i els hi vam fer els seus noms. 
Però hi ha lletres molt usades que s’acaben aviat: la A, la M, la S… i en vam tornar a fer un 
centenar un parell de vegades més. 
L’última vegada que vam anar a portar més lletres ens van dir si ens veuríem amb cor de 
fer-ne per a tots els petits que hi passen en un any, uns 900 nadons. 
Uf, impossible, vam dir! 
Amb tot, ens vam comprometre a buscar gent que tingués ganes de fer-ne i no tan sols 
ho vam aconseguir sinó que el projecte, encara ara, es va estenent.  Sorgit de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron a Barcelona ja a arribat aquesta idea a diferents llocs com l’hospital 
Trueta de Girona. També les lletres de la Rita han volat cap a Mallorca i fins i tot han 
creuat l’atlàntic i són a un dels hospital de l’Argentina on hi treballa una noia de 
Barcelona. 
Ara la Rita ja té tres anys i és a casa, i hi ha moltes persones anònimes que van dibuixant, 
retallant i cosint lletres per a tots els nadons, sense esperar cap reconeixement ni 
aplaudiment per la seva feina. 

 
 


