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Editorial 

Benvinguda primavera ! 

  

Ha arribat la primavera i en el paisatge tot esclata. No sembla pas que la natura 

estigui cansada (ni enfadada, que bé podria estar-ho!). 

A finals de març la terra se'ns obre de nou, ens regala, se'ns ofereix. Està a punt 

altra vegada. Disposada a tot. 

  

D'on surt tanta llum, tants dibuixos, aromes, força, caliu? D'on surt tot aquest 

poder? 

Qui sap. 

Però el que està clar és que, si hi ha primavera, és perquè hi ha hagut tardor i 

hivern. Despullar-se i callar. 

Si hi ha esclat és perquè hi ha hagut recolliment. 

  

 

 



 

 

Això ens diu la Terra. Això ens diu la vida. 

I és bonic recordar-ho ara que tot celebra, com és bonic recordar-ho en la duresa 

de l'hivern. 

 

Ha arribat la primavera. 

És que ha fet el seu camí. 

 
 

 

Article de Dinorah Arrillaga 

Cuentos de hadas: un viaje interior y un espejo que nos refleja.  
  

Dinorah Arrillaga s’ha construït a ella mateixa com a narradora de contes i 

creadora de màgia en els seus relats plens de móns i de fantasia. 

Formada en teatre, des de 1997 ha anat aprofundint en la narració com a eina 

d’expressió, primer al seu Montevideo natal, i després a Barcelona, on resideix 

actualment. 

En aquest butlletí, dedicat a l’art dels contes, la Dinorah ens explica com els 

contes de fades poden ser un viatge al món interior. 

En el seu web http://atravesdelcuento.es podem acostar-nos més a la seva 

proposta artística, educativa i terapèutica. 

  

Digo “había una vez” y un mundo se despliega. Comienzo una historia llena 

de magia y las imágenes que duermen en mi interior van despertando una a 

una. El cuento se va contando a sí mismo mientras veo bosques oscuros, 

fuentes de oro, animales que hablan, duendes, brujas, ogros, héroes y 

heroínas de todo tipo.  

  

Així comença el seu article que podeu llegir sencer clicant aquí. 

 
 

	  



Agenda 

Jornades d'Educació Viva, monogràfics 

i trobades pedagògiques. 

Jornades:  

 
 

 
 
 
Per més informació sobre La Jornada de Girona consulteu ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.  
   
Monogràfics:  
 
De casa a la escuela:  las condiciones necesarias para la producción del aprendizaje  
Ma. Celeste Vaiana  
Divendres 28 d'abril del 2017 de 17.30 a 21.30 
 
El viatge de l'heroi.  Qui sóc i on sóc   
Cristina Álvarez 
Divendres 26 de maig de 2017 de 17.30 a 21.30 
 
El grup: organització, comunicació i creació  
Pere Juan 
Divendres 2 de juny del 2017 de 17.30 a 21.30 
   

 

Per a més informació pots consultar cada proposta a monogràfics i per més informació, us podeu adreçar 

a  monograficscaiev@gmail.com 

  



 

 
Trobades pedagògiques: 
  
Les trobades pedagògiques i xerrades en relació a temes de criança i educació viva, s'ofereixen exclusivament a les persones que són Amigues de 
l'associació Caiev, i són gratuïtes. 
Tenen lloc a l'escola Congrés Indians, de 19 a 21 hores. 
No cal confirmar assistència prèviament 
  
L'astrologia ens diu que som diferents, singulars i únics, i alhora som socials, cooperadors i col·lectius. A càrrec de Cristina Álvarez 
Dimarts 25 d’abril. 
  
Gaudir de la vida, comprendre i abraçar la mort. A càrrec d'Anna Sebastián 
Dimarts 9 de maig.. 
  
Per a més informació, consultar xerrades-i-trobades-pedagògiques 
   

 
 

 

El tema 
Contes per gaudir  
 

Amb Sant Jordi a punt d'arribar, ja veieu que estem dedicant aquest butlletí als contes. En aquesta secció ens aventurem a 

recomanar-vos alguns relats infantils i juvenils que ens han captivat, i compartirem amb vosaltres algunes idees al respecte. 

Podeu llegir la nostre selecció de proposta per l'abril 2017 . 

                                                             
 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

Calaix de pensaments 
  

 
Hi ha una vitalitat, una força de vida, una energia, una emergència que es tradueix en acció a través teu, i com que només hi ha un TU en tots els temps, aquesta 
expressió és única. Si tu la bloqueges, mai existirà per cap altre mitjà i es perdrà. El món no la tindrà. 
No és assumpte teu determinar com és de bo o de valuós el que fas, o de comparar la teva amb d'altres expressions. El que és assumpte teu és mantenir la teva 
expressió transparent i directa, mantenir el canal obert. No has pas de creure en tu o en la teva obra. T'has de mantenir obert i conscient de l'estímul que t'ha 
motivat. Mantingues obert el canal...”  

Marta Graham 
 

Res no és mesquí ni cap hora és isarda, 
ni es fosca la ventura de la nit. 

I la rosada és clara que el sol surt i s'ullprèn 
i té delit del bany: 

que s'emmiralla el llit de tota cosa feta. 
 

Res no és mesquí, 
i tot ric com el vi i la galta colrada. 

I l'onada del mar sempre riu, 
Primavera d'hivern -Primavera d'istiu. 

I tot és Primavera: i tota fulla verda eternament. 
 

Res no és mesquí, 
perquè els dies no passen; 

i no arriba la mort ni si l'heu demanada. 
I si l'heu demanada us dissimula un clot 

perquè per tornar a néixer necessiteu morir. 
I no som mai un plor 
sinó un somriure fi 

que es dispersa com grills de taronja. 
 

Res no és mesquí 
perquè la cançó canta en cada bri de cosa. 

-Avui demà i ahir 
s'esfullarà una rosa: 

i a la verge més jove li vindrà llet al pit. 
                          

Joan Salvat-Papasseit 
  

 

 
 

 

Borsa de Treball 
 

La borsa de treball és un espai per a la difusió d’ofertes vinculades a l’educació viva que diferents 
espais i centres educatius ens fan arribar. La nostra  voluntat és facilitar l’accés a aquest tipus 
d’informació. 
 
Per a més �osible�ión, poseu-vos en contacte directament amb l’espai/centre corresponent. 
Actualment tenim les ofertes que podeu consultar aquí. 
 



 
 

 

La recomanació d’El Viu 

Una proposta per aquest Sant Jordi 
  

A Ca l’Aulet hi ha un impuls creatiu que no s’atura! 
Després dels CD Música Viva 1 i 2, us presentem una absoluta novetat, molt especial per a nosaltres: el 
recull de 17 contes Quan plouen granotes 
Ja el tenim a impremta i el tindrem acabat de sortir del forn per Sant Jordi! 
Tindrà un cost de 18 €, però des d’ara i fins a Sant Jordi el posem al preu especial de 15 €. 
Us recordem que tots els beneficis aniran adreçats a promoure l’Educació Viva, a fer ���osible les activitats 
de l’associació. 
El podeu comprar enviant un missatge a:  contes@caiev.com 
 

 
 
   

 
 

	  
	  



Sabies que... 

El 4 del 4 a les 4 es va parlar d'Educació Viva 

al Parlament de Catalunya 

  

El passat dimarts 4 d’abril, a les 16h, per primer cop representants de l’educació 

viva, l'educació lliure, activa i respectuosa, van poder presentar la seva proposta 

pedagògica davant la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya. 

Us oferim quatre recursos per saber més sobre aquest emocionant moment per a 

l'associació CAIEV. 

 

En primer lloc, un relat que explica que va passar el dia que l'educació viva i 

l'educació lliure van entrar al Parlament que podeu llegir aquí. 

 

En segon lloc al web del canal parlament on podeu veure els vídeos de les 

diferents compareixençes, les preguntes dels diputats i diputades i les respostes 

posteriors.  

 

En tercer lloc el document on hem unificat part dels videos del canal parlament 

a mode de resum : l'educació viva al parlament 

 

I en quart lloc, un audiovisual realitzat per la Sònia Armengol que recull la 

vivència de la trobada que es va donar fóra del parlament i l'esperit d'aquesta 

acció festiva i reivindicativa, el podeu veure aquí 

 

      



 

 

   
 

	  


