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El MÓN
que volem
Imaginem un món en què tots els xiquets i xiquetes mengen.
Que totes les persones voten.
Que totes les llars tenen aigua potable.
Que cap persona tria una arma en compte del seu futur...
Aconseguir-ho està al nostre abast... Mou-te en Xarxa!
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Presentació
Entreculturas és una organització no governamental, promoguda per la Companyia de
Jesús, que defén l'accés a l'educació dels més desfavorits, com a mitjà de canvi social,
justícia i diàleg entre cultures.
Des de fa anys apostem per la promoció social dels exclosos del món.
En Entreculturas estem convençuts de la necessitat d'educar també ací en els
nostres països del Nord per a la comprensió d'un món interdependent.
El periòdic Mou-te en Xarxa. Xiquets i Xiquetes forma part d'Igual-És? Campanya
educativa per la inclusió i l'equitat orientada a comprendre l'origen dels
desavantatges que impedixen la igualtat d'oportunitats, especialment en l'àmbit de
l'educació, així com la necessitat de compensar-les per a transformar les realitats
d'exclusió. Mou-te en Xarxa. Xiquets i Xiquetes està dirigit a l'alumnat d'Educació
Primària i proposa activitats de transformació des de la quotidianitat.
Perquè no és igual i tots som iguals. Volem un món més just per a tots i totes!

Objectius:
1 Sensibilitzar sobre els fenòmens d'exclusió
associats a la desigualtat d'oportunitats, especialment
en l'exercici del dret a l'educació.
2 Afavorir la reflexió i comprensió de l'equitat i la
inclusió com a part de les actituds, estratègies i
polítiques encaminades a la igualtat d'oportunitats,
fent insistència en l'àmbit educatiu.
3 Promoure actituds i valors que faciliten la
participació activa a nivell local i global en la
transformació de processos d'exclusió; i connectar amb
altres iniciatives socials amb este mateix fi.

Si desitges més informació sobre la Campanya Igual-És? Escriu-nos! Entreculturas-Fe y Alegría. Departament
d'Educació per al Desenvolupament. Pablo Aranda 3, Madrid 28006. E-mail: entreculturas@educared.net
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L'aigua és més
QUE UN DRET
La vida de tots els éssers del planeta depén essencialment de l'aigua, sense ella no és possible sobreviure.
Una de cada sis persones en el món no té accés a
l'aigua potable i esta és la causa de moltes malalties
i morts cada dia.

Sabies que...?
• Cada persona necessita aproximadament vint litres
d'aigua al dia per a cobrir les seues necessitats bàsiques.
• Per a mantindre un camp de golf es necessita la mateixa quantitat d'aigua que per a la supervivència diària
de vint mil persones.
• Els éssers humans perdem 2,4 litres d'aigua per dia,
els quals es recuperen bevent i menjant.
• Algunes empreses petrolieres, mineres i indústries són
les responsables que l'aigua es trobe contaminada en
molts llocs del món.
• Les 3/4 parts del nostre planeta estan formades per
aigua.
• Si es contaminen els rius de l'Amazònia, els afectats
no són només els pobles que viuen en el seu entorn, sinó
tots els éssers que habitem el món.
• Es necessiten al voltant de 300 litres d'aigua per a
fabricar un quilo de paper.
• Un litre de petroli pot contaminar fins a dos milions
de litres d'aigua.

*aigua potable: aigua no contaminada, adequada per al
consum humà.

Per a
recordar
...2

{

Com podem utilitzar millor l'aigua?
És important que aprenguem a usar l'aigua amb responsabilitat: seguix estes senzilles pautes...
• Mantindre l'aixeta tancada mentres ens ensabonem
les mans o ens raspallem les dents.
• Observar que les aixetes i cisternes estiguen en bon
estat i no perden aigua per goteig.
• Prendre dutxes curtes en compte d'un bany.
• A l'estiu, guardar l'aigua en la nevera o el congelador
per a mantindre-la freda. No deixar que el doll d'aigua
córrega fins que es pose freda.
• Omplir d'aigua una botella de plàstic i col·locar-la en
la cisterna del bany, així s'estalviarà el volum d'aigua
que s'utilitza cada dia a l'estirar la cadena.
• Regar les plantes durant les primeres hores del matí
o les últimes de la vesprada, quan la temperatura siga
més fresca, per a reduir al mínim l'evaporació.
• Arreplegar aigua de pluja per a regar les plantes.

Més informació:
http://www.enredate.org
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/
index_es.shtml
http://www.ec.gc.ca/water/fr/info/pubs/f_teach.htm

• Dia Mundial de l'Aigua: 22 de març.
• Dia Mundial de lluita contra la Desertització i la Sequera: 17 de juny.

Periódico primaria

17/7/06

16:30

Página 5

Cuidem

el nostre
planeta?
Segurament has escoltat que el nostre planeta
travessa per grans problemes en l'ambient: acumulació de residus, calfament global, espècies
en perill d'extinció... Tu pots fer moltes coses
perquè esta situació canvie.

Ací tens unes idees que pots posar en pràctica
per a ser un bon amic o una bona amiga del
nostre planeta:
1 Classifica i tira el fem en els contenidors
apropiats.
2 Recorda les tres “R” (Reduïx – Reutilitza –
Recicla)
3 Tin present sempre que “és millor no embrutar
que haver de netejar”.
4 Deposita els papers en les papereres, no els
tires a terra.
5 Mantín netes les parets i murs de ta casa i del
carrer, no faces pintades o dibuixos que els embruten.
6 Usa el teu equip de música i el televisor a un
volum moderat i així no molestarà ni a la teua
família ni a les famílies veïnes.
7 Quan escrigues, usa el paper per ambdós costats.
8 Aprén a fer paper reciclat, a més d'escriure
sobre ell podràs fer moltes altres coses.

activitats

Per a saber més:
www.ecologistasenaccion.org
(Consumix fins a morir, setmana sense
televisió...)
http://www.greenpeace.org/espana
(Campanyes d'aigües, Atmosfera, Boscos,
Costes, Desarmament, Energia, Oceans,
Tòxics, Transgènics)
http://www.wwf.es
(Espècies, accions per a desenvolupar)

• Parlar amb els teus amics i amigues sobre la utilitat d'estos
consells. (Per què és important classificar el fem?…)
• Elaborar altres consells pràctics per a Reduir, Reutilitzar
i Reciclar.
• Organitzar una fira d'objectes fets amb materials reciclats
(maceteros, pendents, collars, portallapis, carpetes, etc.)
• Fer cartells (amb material reciclat) amb dibuixos i lemes
per a ser un bon amic del planeta.
• Dissenyar un carnet o un diploma d’“Amic del planeta” per
a donar-se'l a les persones que col·laboren amb la seua cura.

...3
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CONSUMIR ÉS FER ÚS DE LES COSES (BÉNS I RECURSOS),
CONSUMIR RESPONSABLEMENT SIGNIFICA QUE FEM UN BON ÚS
DE LES COSES... ÉS A DIR, CONSUMIM NOMÉS AQUELLES COSES
QUE NECESSITEM REALMENT PER A VIURE…

Res més
María Elena Walsh
Argentina

Amb eixa moneda
em vaig a comprar
un ram de cel
i un metre de mar,
un pic d'estrela,
un sol de veritat,
un fil de vent
i res més.

activitats

• Fer una llista de totes les coses que
t'agraden a tu i als teus amics i amigues i
que són gratis (potser per això no les prenem
en compte moltes vegades). Per exemple: un
abraç, una paraula d'ànim, un somriure... Us
n’heu adonat que a més no s'esgoten?
• Realitzar regals fets per tu. Algunes
idees senzilles: portallapis, targetes, marca
pàgines... Pots utilitzar alguns fragments de
poemes per a decorar-los.

Per a saber més:
• ∑ Consum responsable de joguets:
http://www.ozonalia.org/consumo_responsable.htm
• ∑ Recuperación de llandes i joc:
http://www.damelalata.com/index.htm

...4

Periódico primaria

17/7/06

16:30

Página 7

ó
p
Ja

gia
r
e
n
e
ie
v
l
a
t
s
nt
e
i
malme l
r
o
a
f
n
i
t
ne
ir-se
ise
m
ir vest ponesos face
d
i
a
c
e
c
d
porte imer ministre dmeilJioanpsó dvea treballadors ja
r

a
El pr u i vol que
deman
a
v
i
t
s
s
l
e
e
,
este
ises de
izumi
m
o
a
K
c
o
i
.
r
i
x
s
i
ate
nich
rgia
mate
apó, Ju s seues corb r menys ene
J
e
d
e
e
a
nl
ast
istr
er min que es lleve ional per a g
m
i
r
p
l
c
s
E
r
a
sforç n
ballado
umi
als tre a part d'un e
s, Koiz es
n
o
i
m
c
o
.
a
c
t
firm
trag
coll
iona
condic
seues a n dels seus
s
e
r
e
i
l
a
e
en
tat d
sfere
seriosi s que es de
a
l
r
a
e
emostr
ministr oblació.
u
Per a d ar els seus
t l'esti
p
n
a
a
l
r
u
a
d
n
e
le
ues
han
va ord vir d'exemp
limàtiq o i Osaka, s' 0
c
s
r
n
e
s
o
i
e3
dic
qui
per a
les con ses, com Tò ana de més d
s
y
n
a
e
j
on
ims
mit
dos últ s ciutats jap emperatura
s
l
e
n
l
t
E
a
princip
re una
l
en les itzat per tind
esos a
c
n
e
n
r
sca,
t só
caracte ntígrads.
larmen re la gent fre
u
g
e
e
r
c
nat
tind
graus
ondicio actar de man ia.
c
e
r
i
d'a
a tr
nerg
stemes tot el dia per despesa d'e
i
s
s
l
E
n
durant
na gra
màxim osa origina u
c
la qual
om
undo.C
M
C
B
Font: B

activitats

• Dialogar amb els teus amics i amigues: Creieu
que esta és una bona mesura per a estalviar
energia?, quines altres coses se us ocorren per a
estalviar energia en casa i en el col·legi?

Camiseta ESPECIAL
Segur que tens una camiseta blanca que ja no uses; et
proposem una genial idea per a reciclar-la i obtindre una
camiseta molt original.
Necessitaràs: una camiseta blanca, retoladors no tòxics
per a tela, paper de periòdic, paper continu, cinta adhesiva.
1. Primer hauràs d'aclarir en una taula o sobre el sòl i
cobrir-ho amb fulls de periòdic. Esta serà la zona de
treball.
2. Has d'introduir un tros de paper continu dins de la
camiseta perquè els colors no traspassen a l'altre costat.
3. Estira bé la camiseta, subjecta-la amb cinta adhesiva

i comença a dibuixar.
Et suggerim alguns possibles motius: mascotes favorites,
la família, noms d'amics i amigues...; també pots fer
una composició amb figures geomètriques, lletres, números o escriure la tornada de la teua cançó favorita,
etc.
Quan hages acabat el dibuix, deixa-ho assecar. I a
estrenar una camiseta fanfarrona i original!
Molt important: arreplega tot i deixa-ho en el seu
lloc.
...5
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Coneguem una miqueta

més d'Equador
Equador es dividix en tres regions naturals: la costa, la serra i l'orient. Més de la mitat de la població viu en la
costa. En la costa es cultiven: bananes, cacau, arròs i café, estos productes estan destinats a la venda en altres
països.
En l'orient, s'extrau petroli, que proporciona grans ingressos, però els rebutjos industrials produïxen la
contaminació de l'aigua i la destrucció ambiental.
Equador té una gran extensió de boscos, encara que any rere any disminuïx per la tala d'arbres per a la indústria
fustera, açò té com a conseqüència la disminució del nombre d'animals i plantes.
A Equador pertany l'arxipèleg de Colón o Galápagos, estes illes tenen una gran varietat d'espècies úniques en el
món.

Qui li va posar el
nom a la LLUNA?

activitats

• Investigar
– Quin significat té la paraula Equador?,
què és un arxipèleg?
– Què és la tala d'arbres?, què són els
rebutjos industrials?, quines conseqüències
tenen estes accions per al medi ambient?
• Dialogar amb amics i amigues d'origen
equatorià algunes dades més sobre el seu
país, quines festes celebren, quines regions
del seu país coneixen, etc. Pots aprendre
moltes coses més sobre eixe bell país.

de Mirtha Golberg
(adaptació)
Qui li va posar el nom a la lluna?
Haurà sigut la llacuna, que de tant veure-la a la nit
va decidir cridar-la lluna?
Qui li va posar el nom a l'elefant?
Haurà sigut el vigilant, un dia que passejava molt
content?
Qui li va posar el nom a les roses?
Qui li posa el nom a les coses?
Jo ho pense tots els dies.
Hi haurà algú que s'anomena “Posa noms”
que trau els noms de la Nomeneria?
O l'arena sola va decidir cridar-se arena
i el mar sol va decidir cridar-se mar?
Com serà?

...6
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Cantar CANÇONS
María Elena Walsh
Argentina

Qui poguera
cantar una cançó qualsevol, senzilla
com l'aigua de la canyella*.
Cançó que prompte s'oblida però
dura tota la vida.
Cantar cançons per als que
no tenen il·lusions,
poesia
per als que van perdre l'alegria.

Cançó amb piano per als que
passegen de la mà,
amb flors
que servisquen per a xiquets, xiquetes i majors.
Seguir i seguir
Cantant cançons per a conviure.
Cançó barata
per als que no pensen més que en plata.
Daurada
per als pobres que no tenen res.
Cançó amiga
per als que es moren de fatiga.
Cançons
per als que patixen en presons.
Seguir i seguir
Cantant cançons per a conviure.

Què és la
DIVERSITAT?
La paraula diversitat es referix a la varietat o gran quantitat de
diverses coses distintes. Pensa en quants tipus de fruites, verdures, flors, animals, cotxes o llibres existixen. Vivim en un món
ple de diversitat!
Les persones també som molt diverses, hi ha diversitat en el nostre
aspecte: la pell, el cabell, i els ulls tenen molts colors distints. Els
nostres cossos també són diferents en grandària, forma o
capacitats. Inclús les nostres empremtes dactilars són úniques!
Les persones som diverses d'altres formes també. Vivim en llocs
distints, tenim treballs distints, i anem a escoles distintes. També
procedim de llocs diferents, tenim creences religioses variades,
parlem moltes llengües distintes i també són distintes les nostres
maneres de pensar i sentir.
Encara que segur que ha d'haver-hi algú que s'assemble a tu, tu
eres una persona única i especial. Els membres de la teua família
són també únics. I també ho és cada persona que ha viscut, que
viu ara, o viurà en el futur. Genial, veritat?

*Canyella: Aixeta.

activitats

• Quines cançons t'agradaria
cantar per a donar la benvinguda
als teus nous amics i amigues?

activitats

Però per a comprovar de veritat la diversitat, mira en el teu barri,
el teu poble o ciutat i en la teua escola o biblioteca. Quantes
xiquetes i xiquets veus?, quantes persones adultes?, quantes
tonalitats de pell veus?, quants colors de pèl i d'ulls?, quines
llengües utilitzen per a comunicar-se?, quants tipus de constitució
física veus?...
Després pensa en les distintes formes en què la gent del teu barri
treballa dins i fora de casa, en les distintes formes de comunicarse, de jugar, de celebrar o de parlar... No és tot igual per a tot el
món, això segur.
La diversitat té molt a veure de fer d'este món un lloc emocionant
i interessant on viure! Totes les persones compartim un món divers!,
Totes les persones tenim dret a què es respecte nostra diversitat!

• Les persones procedents d'altres llocs ens poden ensenyar moltes coses d'altres llocs que no coneixem;
pregunta als teus amics i amigues d'altres països com celebren l'aniversari, el nadal, etc. Per què no celebrar un
aniversari junt? Segur se vos ocorre fer coses molt divertides.
• Fer un collage amb retalls de revistes i periòdics que represente la diversitat del món en què vivim.
...7
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Adaptació d'un conte popular peruà

La mona VIATGERA
Fa molt de temps vaig conéixer una mona a qui li
agradava molt viatjar i conéixer nous llocs i persones; un
dia va decidir posar-se en camí cap a Angola, i açò és el
que va succeir...
Després de molt caminar, va arribar fins a la vora d'un
camí. Allí va posar la seua cua travessada i es va
assentar a descansar. De sobte, va arribar un home
conduint una carreta i veient la cua travessada de la
mona li va dir: “Sent mona, lleva la teua cua d'ací”.
“No vull”, li va contestar la mona.
L'home que havia de continuar el seu camí, va passar
amb la carreta, i la cua... ZAS!!!, es va trencar. La
mona va mirar l'home i li va dir: “Senta, torne'm la
meua cua”.
“No puc”, va dir l'home.

“Senta, torne'm la meua navaixa”.
I la dona li va dir: “No puc”.
Llavors la mona li va dir:“Jo vull la meua navaixa, sinó
una cistella”.
Tant va insistir la mona, que la dona va decidir donarli una cistella.
I la mona se’n va anar cantant: “Vaig perdre la meua
cua, vaig guanyar una navaixa; vaig perdre la meua
navaixa i vaig guanyar una cistella... i me'n vaig per a
Angola...”
I la mona, va continuar caminant fins que va veure, en
un replec del camí, a una senyora que estava venent pa
en una bossa de mà trencada, vella i bruta; i la mona es
va escandalitzar:“Senyora, no venga el pa en eixa bossa
de mà trencada, vella i bruta. Li deixe la meua cistella”.

Llavors la mona li va dir:“Jo vull la meua cua, sinó una
navaixa”.

“Bueno”, li va dir la senyora contenta.

Tant va insistir la mona que l'home no va tindre més
remei que donar-li una navaixa. La mona se’n va anar
cantant: “Vaig perdre la meua cua, vaig guanyar una
navaixa... i me'n vaig per a Angola”.

I va agafar la cistella de la mona i va començar a omplirla de pa. I posant un pa després de l'altre, la cistella...
ZAS!!!, es va trencar. La mona va mirar la senyora i li
va dir: “Senta, senyora, torne'm la meua cistella”.

I caminant, caminant, perquè Angola estava molt lluny,
la mona es va trobar amb una dona que estava fent
cistelles de vimen i tallava el vimen amb els seus dents.

I la senyora li va dir: “No puc”.

La mona va mirar la dona i sorprés li va dir: “Senyora,
no talle el vimen amb els seus dents. Li deixe la meua
navaixa”.
“Bueno”, li va dir la dona.
I va prendre la navaixa de la mona per a tallar el
vimen. I tallant, tallant, la navaixa... ZAS!!!, es va
trencar. Llavors la mona va mirar la dona i li va dir:
...8

Llavors la mona li va dir: “Jo vull la meua cistella sinó
un pa”.
Tant va insistir la mona, que la senyora li va donar un
pa. I la mona se'n va anar content pel camí cantant:
“Vaig perdre la meua cua, vaig guanyar una navaixa;
vaig perdre la meua navaixa i vaig guanyar una cistella,
vaig perdre la meua cistella i vaig guanyar un pa, pa,
pa, pa... i me'n vaig per a Angola...”.
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activitats
• Continuar el conte; pots fer-ho amb un grup d'amigues i amics...
• Dialogar en grups: creieu que la mona arribaria a Angola?, per què? com resolia esta mona les dificultats
que se li presentaven?, com resoleu vosaltres els problemes?; animeu-vos i escribiu-nos les vostres
respostes.
• Jugar “Me'n vaig de viatge”. El joc consistix en el següent: vos poseu en cercle i imagineu un lloc on vos
agradaria anar. Comença una persona dient “me'n vaig a...i m'emporte una abraçada”, donant-li una a la
persona que està a la seua dreta. La segona persona diu “me'n vaig a... i m'emporte un abraçada i un colp
en l'esquena” donant-li les dos coses a la persona de la seua dreta. La tercera persona continua i es porta
estes dos coses i una més, així successivament fins que el cercle torne a la persona que va començar.
Animeu-vos! Ja veureu totes les coses que vos emporteu a este viatge imaginari.
...9
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ALFABETS
Hi ha diferents maneres de comunicar-nos amb altres persones, no sols a través de les paraules o el
so, moltes vegades usem gestos per a expressar com ens sentim o per a explicar-nos millor.
No totes les persones usem el mateix llenguatge, el mateix idioma o els mateixos signes per a
comunicar-nos. Per exemple, les persones sordes s'expressen usant el llenguatge de signes i les
persones cegues usen l'alfabet Braille per a llegir textos.
Un alfabet és un conjunt de signes escrits que es combinen per a formar totes les paraules necessàries
per a comunicar-se.

{

Alfabet semàfor
Les diferents posicions de
les banderes representen
cada una de les 26 lletres
de l'alfabet en espanyol.

{
activitats

• Formar paraules i missatges per grups.
• Aprendre a “escriure” el seu nom en l'alfabet semàfor i en l'alfabet de signes; també
el dels companys i companyes. Veureu què fàcil i divertit resulta!
• Junt amb els teus amics i amigues, jugueu a les endevinalles; per torns feu gestos
intentant que els altres endevinen el que voleu expressar (alegria, tristesa, enuig,
dubte...)
• Investiga: què és l'alfabet ciríl·lic?
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Si jo FORA...
Este és un divertit joc per a jugar en equip; a més ens ajudarà a conéixernos millor.
Cada persona ha de tindre llapis i paper i completar les següents frases*:
“si
“si
“si
“si

jo
jo
jo
jo

fora
fora
fora
fora

un color seria...”
un animal seria...”
una flor seria...”
un sabor seria...”

Després l'animador o animadora arreplega tots els papers i els llig mentre
el grup intenta endevinar qui és l'autor o autora de cada u.

*Nota: podeu inventar altres o afegir algunes frases més...

CELEBRACIONS
Ja saps que hi ha algunes dates assenyalades en el calendari. No obstant, tu i els teus amics i amigues podeu
decidir quins dies voleu celebrar algun esdeveniment,
o festejar alguna persona per alguna cosa especial.

•
•
•
•

Alguns exemples de festivitats suggerides per altres xics
i xiques:
• Setmana dels amics i amigues invisibles
• Dia de l'intercanvi de música

Poseu-vos d'acord en les celebracions i feu una llista,
després anoteu-les en un calendari. Prepareu activitats
en què puguen participar tots, inclús podeu demanar a
les vostres famílies que vos ajuden.

Dia del berenar compartit (tots els dijous)
Dia de les paraules més llargues
Dia de la tornada a classe dels iaios i iaies
Setmana de les cartes solidàries

...11
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pa
rau
les
Cecilia Roggero - Perú

Hi ha paraules redones,
com ara món,
com ara buit, com a sol.
Hi ha paraules que acompanyen,
com ara llum,
com ara gos,
com ara ombra.
Hi ha paraules que ploren
com ara pluja.
Hi ha paraules amargues,
com ara tònic
I difícils com ara ho sent.
Hi ha paraules grandasses,
com ara càstic
o com ara crit.
Hi ha paraules que riuen,
com ara aigua, com ara circ.
I n'hi ha tristes,
com ara fi.
Hi ha paraules i paraules.
Hi ha les que es diuen
i les que es callen.
Hi ha les que dolen
i les que alegren
i les que obrin portes
misterioses.

...12

activitats
• Tornar a escriure el poema
reemplaçant les paraules
subratllades per altres.
• Dialogar amb els teus amics
i amigues: quin tipus de
paraules serien malaltia, SIDA,
indiferència, solidaritat,
medicines, vacunes?

Periódico primaria

17/7/06

16:31

Página 15

miscel·lània
endevinalles
Què fa una vaca quan ix el sol?
OMBRA!
Què fa una mosca que seguix dret?
Es gradua d'advocada

Qui dóna
MÉS?

poesies
recepta per
A DORMIR
Yolanda Reyes
Colòmbia
Perquè el son vinga,
es recomana
tancar els ulls, comptar ovelles,
sentir el cant de les estreles,
menjar poma amb majorana,
i prendre aigua de melissa,
sentir que el vent engrunsa el llit,
tocar el coixí amb el nas.
Perquè el son vinga
i es quede quiet
tota la nit, prop de tu
demana-li al món que faça silenci
dis-li que el son vol dormir.
Shhhhhhhhhh....

activitats

• Recopilar endevinalles i poesies entre tots els teus amics i amigues.
• Dissenyar unes tapes divertides i fer un llibre que pugues compartir amb
altres xiquets i xiquetes.
• Fer còpies per a tots els participants, i no oblideu deixar un en la biblioteca.

Edgar Allan García
Equador
Jo propose
bé bé, bé vint
va dir l'ovella.
Jo oferisc
qua qua qua quaranta
va afirmar l'ànec.
Així? Doncs jo done
qui qui qui, sí cinc-cents
va assegurar el gall.
És mu mu munyir molt per a mi
es va entristir la vaca.
I així va ser com
des d'aquella estranya subhasta
el gall es va quedar
amb el sol.

notícia

RARA
María Hortensia Lacau
Argentina
El divendres a les tres
el senyor centcames
es va calçar els seus vint
parelles de sabates
negres, al revés,
I sense més ni més
va començar a caminar
per a arrere.
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No és igual.
Volem un món més
just per a tots i totes!

Organitza:

Campanya educativa per la inclusió i l’equitat.

Col·labora:

