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d’aprendre dels nostres errors. I us exposo un exemple: a una persona en una entrevista de feina li van 
preguntar quins fracassos havia tingut en els projectes que s’havia plantejat al llarg de la vida. Va respondre 
que no havia fracassat mai en res. I li van dir: «Sí que s’ha proposat poques coses, vostè!»”.  

Llegir més. 

1s jornades sobre família, economia i benestar 

La funció de la família en el creixement econòmic i l’estat del benestar 

E-cristians, conjuntament amb Plataforma per la Família Catalunya-ONU, la Fundació Pro vida de Catalunya, 
la Fundació pel Desenvolupament Humà i Social i el Sindicat de Pares, organitza la jornada La funció de la 
família en el creixement econòmic i l’estat del benestar, que tindrà lloc el proper 28 de novembre a 
l’Auditori FIATC (Av. Diagonal, 648, Barcelona).  

La jornada inclourà les ponències: 

 Com actua la família promovent el creixement econòmic i el benestar, que pronunciarà Josep Miró i
Ardèvol (e-cristians i membre del Consell Pontifici Laics) i en què intervindran Daniel Arasa 
(Plataforma per la Família Catalunya-ONU), José Antonio García Duran (Universitat de Barcelona) 
i Concepció Patxot (Universitat de Barcelona.) 

 La família en les polítiques econòmiques i socials, que pronunciarà Maria Teresa López (Universitat
Complutense de Madrid)  i en què intervindran Josep Manuel Prats (FAPEL), Consuelo León 
(UIC) i Raúl Sánchez (FANOC). 

Per assistir-hi, cal enviar un correu de confirmació a l’adreça secretaria@e-cristians.net 

Neix una col·lecció d'àlbums il·lustrats per treballar la saviesa i la 

interioritat amb els més petits

Fragmenta Editorial acaba de publicar els tres primers números 
de la seva nova col·lecció infantil, Petit Fragmenta, 

simultàniament en català, castellà i portuguès. Es tracta 
d’Històries de Nasrudín, de Halil Bárcena i Mariona Cabassa; 
Respira, d'Inês Castel-Branco, que també dirigeix la col·lecció; i 
Funàmbulus, d'Àlex Tovar i Àfrica Fanlo. 

Petit Fragmenta aposta per l'edició d'àlbums en els quals el text i 
la il·lustració estan íntimament lligats i es complementen. En cada 
llibre de la nova col·lecció s'inclou, al final, una guia de lectura 
que permet pares i educadors de relacionar les històries amb la 
vida de cada nen a partir de reflexions, jocs, preguntes de 
comprensió lectora i d'autoconeixement o alguna manualitat. 

Aquesta guia ajudarà a llegir el text amb més profunditat i a treballar la interioritat i la qualitat humana en 
els infants. 

La col·lecció s’ampliarà properament amb La teva cançó, un conte africà en versió d'Inês Castel-Branco i 
il·lustracions de María Ella Carrera, amb la guia de lectura de Xavier Melloni; ¿On és la lluna?, amb text de 
Jordi Amenós i il·lustracions d'Albert Arrayás; i el Llibre del gentil i dels tres savis, una adaptació del text de 
Ramon Llull per Ignasi Moreta i il·lustracions d'Àfrica Fanlo. 

Xavier Melgarejo, testimoni i exemple 

Com molts de vosaltres sabeu, Xavier Melgarejo -antic director del col·legi Claret de Barcelona, formador de 

la FECC i expert en el sistema educatiu de Finlàndia, entre d’altres-, lluita des de fa quatre anys contra el 
càncer. 

Amb motiu de la malaltia, ha pronunciat múltiples xerrades i conferències en què dóna testimoni de la seva 
vida, el càncer i la forma de fer-hi front a Espanya, Iberoamèrica, etc. Ara la Fundació estatunidenca Patient 
Power li ha demanat de participar en la seva llista de convidats com a pacient de càncer de pulmó que ha 
aconseguit sobreviure i allargar la vida.  

Patient Power és una fundació sense ànim de lucre que ajuda els malalts de càncer donant-los informació de 
les millors teràpies (explicades per  especialistes mèdics sobre cada tipus de càncer) i aportants testimonis 
de pacients que han sobreviscut o allargat la vida per donar esperança a qui la necessiti.  
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