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S’inaugura la 2a edició de Parelles Artístiques a Mataró 

7 febrer 2019 

L’Ateneu de la Fundació Iluro va ser l’escenari d’aquesta presentació amb la presència d’artistes i 

visitants 

 

El passat dimecres 6 de febrer va tenir lloc la inauguració de la 2a edició del programa Parelles Artístiques 

a Mataró. L’acte, organitzat a l’Ateneu de la Fundació Iluro, va comptar amb la participació de la 

historiadora de l’art Ruth Garcia com a presentadora de l’exposició i la presència de la regidora de 

l’Ajuntament de Mataró Elizabeth Ruiz. També artistes, familiars i altres visitants van poder veure per 

primera vegada tot el recull d’obres que han estat treballant les parelles durant els darrers mesos. 

Ruth Garcia va destacar la singularitat d’aquesta mostra perquè “no és massa comú que la creació artística 

és faci en parelles, ja que l’art acostuma a representar un procés individual.” A més, va deixar constància 

de la “gran quantitat de disciplines artístiques que es poden trobar en aquesta exposició, des de pintura i 

escultura a mosaics, tapissos, etc.”. 

Per la seva part, la regidora de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut Pública, Consum i Gent Gran del 

consistori mataroní Elizabeth Ruiz va reconèixer la gran tasca social del Centre de Formació i Prevenció 

“tant en aquest projecte com en moltes altres de les seves accions.” La regidora va acabar la seva 

intervenció declarant que “l’Administració necessita entitats com el CFP per a fer una feina conjunta per 

la ciutadania”. Finalment va agrair la iniciativa i va felicitar als artistes participants per les seves obres. 
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 L’acte es va tancar amb una fotografia de família amb totes les persones que han participat en aquesta 

2a Edició de Parelles Artístiques a Mataró. Ara l’exposició estarà oberta al públic fins el dia 24 de febrer a 

l’Ateneu de la Fundació Iluro (La Riera, 92). 

Parelles Artístiques és un projecte d’Osonament des de l’any 2006, amb el suport de la Fundació Antiga 

Caixa Manlleu i BBVA CX. 

 

En femení: una experiència integradora per a dones amb problemes de salut mental 

28 maig 2019  

 

Durant aquests mesos d’abril i maig el CFP ha desenvolupat el nou taller “En Femení”, format per un grup 

de 8 dones usuàries dels serveis de salut mental de l’entitat. Aquesta activitat tenia l’objectiu de 

conscienciar les seves participants sobre els beneficis de cuidar la seva higiene i imatge corporal. D’altra 

banda, també pretenia posar en comú els seus sentiments entorn a l’estigma que a vegades pateixen les 

persones amb problemes de salut mental (en especial les dones) pel seu aspecte físic. Aquest taller va 

comptar amb diverses sessions amb participació comunitària, amb la presència de Càritas Mataró, la 

perruqueria Javier Equip i la maquilladora Marjorie Font. 

  

Les dones amb problemes de salut mental sovint pateixen més prejudicis socials que els homes. Als 

mitjans de comunicació, lamentablement, se’ns acostumen a presentar com a persones febles, inestables 

i deixades. També pateixen una sobreprotecció o condescendència per part dels seus familiars en major 
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grau que els barons. Tot això deriva en una manca de possibilitats a nivell personal, social i laboral que 

provoca una inseguretat que afecta tots els àmbits de la seva vida. El taller “En Femení” ha estat un 

programa dedicat a enfortir les capacitats d’aquestes dones, a fomentar la confiança en sí mateixes i a 

compartir les seves experiències amb dones que han patit els mateixos condicionants. 

 El taller ha comptat amb 6 sessions dirigides per l’educadora social Carla Budó del Centre de Formació i 

Prevenció. Les dues primeres van servir per reflexionar sobre el paper de la dona en la societat tant en 

l’època actual com al llarg de la història. Les dues següents van comptar amb la col·laboració del rober de 

Càritas Mataró. Aquesta entitat va cedir roba per a les usuàries que després es van poder quedar. Amb 

l’ajuda de la Carla, també van aprendre trucs per combinar prendes i escollir millor el seu vestuari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dues darreres cites amb el taller “En Femení” també van tenir la col·laboració de persones externes a 

l’entitat. Per una banda la maquilladora Marjorie Font va oferir un taller de bellesa a les participants. Els 

va mostrar quins productes utilitzar segons les faccions o la forma de la cara, ulls i llavis. D’altra banda, va 

proporcionar consells sobre la cura de la pell. L’altra sessió va tenir lloc a la perruqueria Javier Equip de 

Mataró. Els professionals d’aquest centre van pentinar i tallar el cabell a les noies del taller. Cal dir que 

tots els col·laboradors de les activitats van participar de manera altruista i desinteressada, fet que 

demostra el seu compromís i sensibilitat social. 

Finalment, la cloenda de “En Femení” va ser un dinar a proposta de les integrants del programa. Va ser 

un bon moment per expressar les seves conclusions. Totes elles tenen una molt bona opinió sobre el 

monogràfic i desitgen una segona edició l’any que ve. Aprofundint en les seves sensacions, la majoria 

coincideixen en que “ha estat una experiència positiva que ens ha permès expressar-nos lliurement”. 

Sobre les temàtiques de l’estètica i la imatge personal, destaquen que “hem après a millorar la nostra 
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confiança i a saber que podem cuidar-nos més. Però també sabem que cada persona és única i ningú és 

perfecte”.  Per últim, reflexionen sobre l’estigma que pateixen. Segons elles “molta gent ens jutja per tenir 

sobrepès o mala imatge, però no saben què hi ha darrere. La medicació que prenem ens deixa sovint 

sedades i també engreixa molt. I quan no ens trobem bé, no tenim motivació per arreglar-nos ni cuidar-

nos.” 

En paraules de l’educadora social Carla Budó, “l’experiència viscuda a través d’aquest monogràfic no 

només ha estat inspiradora per a les participants, sinó per a mi mateixa com a professional. Hem viscut en 

primera persona la gran importància de generar espais de diàleg. De fer activitats participatives. De 

generar complicitat. En definitiva, dels beneficis que comporta poder ser i estar, sense més afegits. En 

moltes ocasions, les persones que conviuen amb una malaltia mental es passen el dia recordant que, 

precisament, tenen dificultats en la seva Salut Mental. Ho recorden quan van a teràpia, a tallers 

especialitzats, a activitats rehabilitadores, etc. Per tant, poder oferir un espai lliure d’aquest bagatge, on 

simplement ser, també és necessari. Quan oferim aquests espais, potenciem en les persones una altra 

manera de definir-se. En aquest cas concret, una altra definició d’elles mateixes: la de ser simplement 

dones.” 

Tot i que el taller s’ha desenvolupat majoritàriament en base a activitats aparentment relacionades amb 

l’espectre físic, el seu veritable pilar fonamental ha estat el desvetllament psicològic i emocional de les 8 

dones participants. Han format un grup que ha esdevingut un cercle de confiança per a compartir les seves 

vivències com a dones. Han après juntes i s’han ajudat mutuament per tal de superar les seves pors i veure 

que no estan soles. Que són més fortes del que pensaven i ara tenen més eines per a millorar la seva 

autoestima. En definitiva, que ara pensen més en la seva felicitat, pensen més “en femení”. 
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Inauguració de l’exposició “40 anys treballant per a la comunitat” 

31 octubre 2019  

 

El Centre de Formació i Prevenció (CFP) celebra el seu 40è aniversari al servei de la comunitat. En aquest 

context, hem presentat una exposició a la Fundació Iluro (carrer de la Riera, 92, segona planta) que mostra 

un detallat recorregut des de l’inici fins el present de la nostra entitat. 

El passat divendres 25 d’octubre vam gaudir de la inauguració de l’exposició “40 anys treballant per a la 

comunitat”. Més enllà de la presentació de la nostra història va ser una oportunitat per compartir amb 

els principals actors i implicats en la nostra tasca una estona de reflexió, conversa i sintonia. 

L’acte es va iniciar amb els parlaments del Sr. Ramón Manent, patró de la Fundació Iluro; el Sr. Jaume 

Clupés, president del CFP; el Sr. Joan Ramón Ruiz, director general de Protecció Social del departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Il·lm. Sr. David Bote, alcalde de Mataró. 

El Jaume Clupés, president del CFP, va fer un repàs de la història de l’entitat, destacant el seu inici al barri 

de La Cirera amb la voluntat de ser útils en l’exercici dels drets i de les llibertats. En les seves paraules: 

“Veníem de 40 anys de foscor. Tot el que s’havia de crear, sobretot en drets socials, era nou per a 

nosaltres, que també vam ser protagonistes d’aquella història”. 

Clupés va emfasitzar en que l’obertura d’hospitals i l’atenció a gent amb problemes de salut mental i a 

infància ens ha donat l’oportunitat de ser partícips de tot això. També va destacar que com a institució 

sempre s’ha seguit la línia de comunitat, amb intervenció comunitària i, sobretot, seguint la màxima de 

posar la persona al centre de l’atenció. Sempre compromesos en acompanyar a les persones en tot el 

que té a veure amb la millora de la seva qualitat de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacioiluro.cat/
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Per la seva banda, David Bote, alcalde de Mataró, va transmetre dos missatges: Un d’agraïment 

i un d’encoratjament perquè seguim treballant per a la comunitat. Així mateix, va expressar la 

voluntat de l’ajuntament per seguir treballant pel bé de les persones. Com va dir Bote :“El servei 

de la comunitat és una paraula màgica i meravellosa”. 

L’acte va continuar amb una visita guiada per l’exposició on tots els assistents van poder 

visualitzar, a través d’un recorregut cronològic al llarg de 40 anys, com ha anat evolucionant la 

nostra entitat. 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposició es podrà visitar fins el proper 24 de novembre. 

 

Va ser un dia molt bonic per a tots els protagonistes d’aquesta història. Un fort agraïment per a tots els 

que vau venir i que n’heu format part i esperem tornar-ho a celebrar d’aquí 40 anys. 
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Queden només 10 dies per a la VIII marxa per a la Salut Mental 

7 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

La vuitena edició de la Marxa per la Salut Mental està a puntíssim d’arribar. Se celebrarà el proper dia 17 

de novembre a Mataró. La sortida serà a la platja del Callao a les 9 del matí. 

 L’objectiu de la marxa és ajudar a trencar l’estigma  social  vers les persones amb problemàtiques 

de salut mental i els beneficis que es recullin aniran destinats a finançar altres esdeveniments esportius 

per la salut mental. 

Enguany, la caminada popular, organitzada per Fòrum Salut Mental i amb la col·laboració de l’Ajuntament 

de Mataró i de diverses entitats, entre elles el Centre de Formació i Prevenció, compta amb dos 

recorreguts diferents. Ambdós tenen el seu punt de sortida i d’arribada a la platja però un és de 12 km i 

arribarà fins l’ermita de Sant Martí de Mata i l’altre  de 8 Kms de recorregut pel passeig Marítim.  

 Us podeu inscriure fins el mateix dia de la marxa, a través dels següents punts d’inscripció: 

 

 

 

 

Estarem encantats de compartir amb vosaltres una caminada popular tan especial! 

 

 

https://forumsalutmental.org/es/
https://www.mataro.cat/
https://www.mataro.cat/
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Usuaris/es d’Alterarte visitern el taller de l’artista Francesc Subarroca 

20 novembre 2019 

 

 

 

 

 

Durant el mes d’octubre usuaris i usuàries d’Alterarte han estat treballant a la Nau Gaudí versionant l’obra 

de la col·lecció Bassat “Subarroca, l’obsessió creativa”. Aquest treball ha finalitzat amb una visita a 

l’impressionant taller de l’artista. 

Una càpsula molt especial emmarcada en el projecte artístic i educatiu del CFP Alterarte . Un programa 

d’inserció comunitària adreçat a persones amb malaltia mental, que col·labora amb museus per crear 

càpsules temàtiques centrades en les obres i els artistes que formen part de les seves exposicions. La base 

d’Alterarte és la utilització de l’art com a objecte per proporcionar als usuaris/es un llenguatge simbòlic 

com a via per expressar-se i estimular la seva creativitat. 

Segons un dels usuaris el que més li ha sorprès d’aquesta càpsula és que “pensaven sobre un mateix tema 

i ho feien des d’angles molt diferents. Per això, els resultats de les seves versions d’obres de Subarroca no 

tenien res a veure uns amb els altres”. 

Els usuaris/es d’Alterarte van tenir la oportunitat de visitar el taller de l’artista al carrer de Laforja de 

Barcelona acompanyats per Núria Poch, directora del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, 

Col·lecció Bassat i on els va rebre la Merche, esposa de Francesc Subarroca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://naugaudi.cat/es
http://programaalterarte.blogspot.com/
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Tot i que ja sabien que aquest taller comptava amb un miler d’obres de Subarroca va ser espectacular 

poder veure-ho en primera persona. En aquest context, la Merche els hi va explicar com definia la pintura 

i què significava pel seu marit.  En les seves paraules: “La pintura és una emoció i, el que sents, el que 

vols realitzar. Per tant, la pintura és diversa ”. És per això que l’obra de Francesc Subarroca és tan variada, 

doncs en cada moment crea el que sent de forma esporàdica, evidenciant la llibertat de creació d’aquest 

artista. 

 

Per la seva banda, Núria Poch va destacar que el que més li va impactar va ser que l’empremta de 

qualsevol artista s’identifica fàcilment i, en canvi, en el cas de Subarroca  això no passa. A més, va voler 

deixar palès que la primera interpretació de l’obra de Subarroca ha estat la que s’ha fet des d’Alterarte. 

Durant la visita els usuaris/es van mostrar a la Merche i a la Núria les obres que havien realitzat.  Una 

mescla d’estils, colors i textures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així, el que més els va impactar va ser que l’artista, per tal de crear amb llibertat, mai ha volgut 

comercialitzar la seva obra. 

Una gran oportunitat per a tots els assistents ja que van poder veure en primera persona les obres amb 

què havien estat treballant i, alhora, conèixer una mica més el procés de creació, la voluntat de llibertat 

creativa i com condiciona a un artista el moment personal que està vivint. 
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La festa de celebració del 40è aniversari del CFP, un record per sempre 

4 desembre 2019 

 

 

 

 

El passat dissabte 23 de novembre vam organitzar una jornada festiva plena d’activitats per a celebrar 

el  40è aniversari de la nostra entitat. Més enllà dels actes preparats, aquesta festa va suposar una 

oportunitat per compartir una estona amb totes les persones i entitats que han format part d’aquests 40 

anys treballant per a la comunitat, recordar tot el viscut i plantejar escenaris de futur en un ambient distès 

i proper. 

  

Els actes es van iniciar amb un passa carrers del Projecte Mil Caps, del programa Alterarte amb 

la Fundació Setba, amenitzat per la música de Bandarra La Llàntia. Membres de l’equip del CFP i d’altres 

entitats, usuaris/es i familiars, amics/gues i coneguts/des es van unir per fer un divertit recorregut en què 

Bandarra La Llàntia es va implicar per animar el passeig dels Mil Caps i de tots els i les assistents. El 

recorregut va finalitzar a la Plaça de l’Ajuntament de la capital maresmenca on va tenir lloc una arrossada 

popular, que va preparar la Germandat de Jesús Captiu i Nostra Sra. dels Dolors de Mataró. 

 

 

 

 

 

 

 

La celebració es va allargar fins entrat el vespre amb una tarda de concerts. La rumba d’Oscar Torres 

Trio va animar a tots els presents a partir de les cinc de la tarda on, tot i el fred, la plaça es va anar omplint 

de persones que ens volien acompanyar durant aquest acte i gaudir del concert. 

 

 

http://programaalterarte.blogspot.com/
https://www.fundaciosetba.org/es/
http://www.oscartorresband.es/
http://www.oscartorresband.es/
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A partir de dos quarts de set de la tarda va començar el concert d’ Hotel Cochambre  amb les 

seves mítiques versions on la plaça es va omplir de gom a gom. La cloenda ideal per a una festa 

commemorativa de 40 anys de treball per a la comunitat, acompanyats de tots els/les 

protagonistes i persones que han donat suport a aquesta llarga i enriquidora tasca social. 

  

Moltíssimes gràcies a tots els/les assistents.  Esperem compartir 40 anys més amb tots/es 

vosaltres! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hotelcochambre.com/
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La importància de la coordinació entre entitats i institucions públiques en la 

Intermediació Laboral  

12 desembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Els serveis de Formació i d’Intermediació laboral del CFP se centren en orientar, acompanyar i donar 

suport de forma integral a col·lectius que tenen dificultats per accedir a l’àmbit de treball a través de 

diferents programes. 

La coordinació amb entitats públiques centrades en gestionar aquest tipus de serveis com és el Servei 

d’Ocupació de Mataró (SOM) és molt important per garantir l’atenció personalitzada de cada usuari/a. 

La setmana passada vam tenir la oportunitat de reunir-nos amb El Sergio Morales, regidor d’Ocupació i 

Empresa de l’Ajuntament de Mataró i membres de l’equip del SOM. En aquesta trobada, en què hi van 

participar el director del CFP Jaume Clupés i la coordinadora del Servei d’Intermediació Laboral Míriam 

Pérez vam comentar temes com la gestió de les derivacions de pacients, la reticència de les empreses a 

contractar persones amb problemes de salut mental o bé la complexitat de la inserció laboral en el 

col·lectiu de joves migrants sense referents familiars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mataro.cat/es/empleo/personas
https://www.mataro.cat/es/empleo/personas
https://www.mataro.cat/
https://www.cfpmaresme.org/formacio-intermediacio-laboral/
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Sobre el tema de les derivacions de persones Míriam Pérez va voler fer esment a una de les 

problemàtiques en què ens trobem de forma recurrent que són els casos de persones que no volen entrar 

a formar part de programes per gent amb problemes de salut mental i, en canvi, volen estar al SOM. En 

aquest sentit, Morales i els membres del SOM es van mostrar oberts a optimitzar la coordinació entre el 

CFP i el SOM i poder donar una atenció encara més personalitzada i adient a cada persona. 

En quant a la reticència de les empreses, la coordinadora d’Intermediació Laboral del CFP es va mostrar 

positiva, afirmant que si bé és cert que hi ha una certa oposició a contractar persones amb problemes de 

salut mental, quan les empreses veuen tot el que poden fer un cop hi ha accedit, l’estigma desapareix. I 

va afegir: “ Un cop hi has accedit, les empreses veuen que són persones que poden treballar”. 

Per la seva banda, Jaume Clupés va voler expressar la preocupació del CFP davant la dificultat de fer 

possible la inserció laboral dels joves migrants sense referents familiars. I va afirmar que és urgent 

treballar en aquest sentit perquè la sortida és complexa i hi ha molts factors a valorar. 

La coordinació entre entitats i institucions públiques és vital per donar l’atenció requerida pels col·lectius 

en risc d’exclusió. Així doncs, el CFP volem mostrar el nostre agraïment a la proposta de posar en comú 

preocupacions i aspectes que funcionen exitosament per part de la Regidoria d’Ocupació per tal de seguir 

col·laborant com hem fet fins ara amb l’ajuntament de la nostra ciutat per millorar la qualitat de vida 

dels col·lectius en risc d’exclusió. 

 

 

Usuaris/es del CFP es solidaritzen amb La Marató de TV3  

16 desembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

La Marató de TV3 d’enguany que va tenir lloc el 15 de desembre es va dedicar a les Malalties Minoritàries. 

Entitats i persones de tot el territori es van solidaritzar ideant iniciatives per recaptar diners per La 

Marató. 

Els usuaris/s del CFP es van solidaritzar amb la causa i van fer la seva aportació a través d’una paradeta a 

la fira que es va organitzar a Premià de Mar per recaptar beneficis per La Marató. Concretament, 

usuaris/es del Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) Burriac de l’activitat d’Espai Art i d’Alterarte. 

https://www.ccma.cat/tv3/marato/es/2019/230/
https://www.cfpmaresme.org/rehabilitacio-comunitaria/
http://programaalterarte.blogspot.com/
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Ambdós programes, treballen l’expressió artística a través de propostes variades i utilitzen l’art com a 

eina d’expressió personal. 

Així, a la paradeta van vendre adornaments i postals nadalenques, manualitats fetes amb Scrapbook, 

peces de Patchwork i pastissos. A més, van preparar un taller per a nens/es de creació d’una titella.  A 

més, els companys de ràdio Bricura, els van entrevistar per saber com havien viscut l’experiència. 

Un matí d’art i solidaritat per la Marató a la que el CFP va posar el seu granet de sorra per la investigació 

per les malalties minoritàries. 
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Assistència a la taula rodona “Es pot fer bon periodisme i infoshow alhora”?  

18 desembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agència de Comunicació Social  ha celebrat recentment el seu desè aniversari. En aquest context, va 

organitzar una taula rodona amb periodistes de prestigi en la que es va plantejar si “Es pot fer bon 

periodisme i Infoshow alhora?”. Un debat molt interessant per tots els membres de departaments de 

comunicació d’entitats que hi vam assistir. 

Sobre el punt de partida de la taula rodona, Helena López, periodista especialitzada en moviments socials 

i veïnals a el Periódico de Catalunya va posar sobre la taula la necessitat de fer atractiva una noticia, que 

no entreteniment, per tal de tingui una posició visible al diari i, alhora, perquè els lectors es parin a llegir-

la. En paraules seves “Tenim la obligació de fer periodisme atractiu per arribar a la gent i per donar veu 

als col·lectius”. 

 

Albert Om, que actualment dirigeix el programa Islàndia, va comentar que “la resposta a la pregunta de 

la taula rodona és depèn de qui ho faci i com ho faci”. I va reflexionar sobre el fet de que assimilar 

informació a quelcom ben fet i entreteniment a mal fet és un error. I va afegir “Si no us entretinc, us 

avorriré i no m’escoltareu”. 

 

Un altre tema que es va tractar va ser la relació entre mitjans i entitats. Per una banda, Montse Armengou, 

directora de Sense Ficció va comentar que hi ha temes que les entitats demanen que es visualitzin però 

que encara no és el moment ja que “Ni la gent està madura, ni el tema saturat”. 

Montse Armengou i Albert Om es van mostrar d’acord en què sovint hi ha molta protecció de les entitats 

cap als i les usuaris/es. Om, en aquest sentit, va voler donar dos  missatges. El primer, que la majoria són 

https://acciosocial.org/agencia-de-comunicacio-social/
https://www.elperiodico.cat/ca/
https://www.rac1.cat/a-la-carta/islandia
https://www.ccma.cat/tv3/sense-ficcio/
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bons periodistes. I, el segon, que les històries no les treuen totes de les entitats, posant de relleu que no 

els hi arriben tantes propostes com podríem pensar. 

Armengou va voler afegir que les entitats els ajuden molt a tenir un mosaic de persones a les que 

entrevistar sempre que fan un tema. Per últim, Om va voler posar  el to d’humor comentant-nos a les 

entitats que  si volem fer alguna proposta “Fugim del dia Internacional de…”. Un tema molt present en el 

sector social, com a tants altres. 

 

Amb tot, un debat interessant per tots els professionals de la comunicació social i una gran iniciativa per 

celebrar el desè aniversari de l’Agència d’Acció Social. 

 

El Caga Tió reparteix regals entre els nens i nenes del CRAE  

23 desembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La màgia del Nadal ha arribat al CFP. Divendres va ser el torn dels nens i nenes del CRAE que van cagar el 

Tió i van rebre als seus familiars. 

Després de dinar, puntualment, esperaven nerviosos/es que arribés l’hora de cagar el Tió. Una estona 

d’il·lusió amb  tots els i les educadors/es i la resta de personal del CRAE que els acompanyen en el seu dia 

a dia durant tot l’any. Fins a tres vegades van cantar i picar el Tió perquè els hi cagués regals per a tots/es. 

Jocs, motxilles, llaminadures…varietat de regals que rebien amb ganes i corrien a deixar per tornar a cagar 

https://www.cfpmaresme.org/centre-residencial-daccio-educativa/
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el Tió. Després de jugar-hi una estona, van rebre a familiars amb els que van compartir una estona de 

pica-pica i converses i van poder escoltar versos i cançons de Nadal que els nens/es volien recitar. 

Durant aquests dies festius hi ha programades activitats perquè els nens/es del CRAE gaudeixin dels seus 

merescuts dies festius. Entre d’altres, aniran a passar un dia a la neu. 

 

 

 

 

 

El Caga Tió del CRAE ja és una tradició com a tret de sortida del Nadal al CFP. L’alegria dels petits i petites 

és la millor manera de començar aquests dies tan especials. 


