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“No hay mejor espectáculo que ver a un niño/a leyendo”
Günter Grass, Premi Nobel de Literatura 1999
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Hi havia una vegada una girafa que es deia Popota. 
De petita s’ho passava molt bé amb els altres animals, 
però a mesura que passava el temps el seu coll no 
creixia. Els seus amics se’n van adonar i van deixar 
de jugar-hi. La girafa Popota estava molt trista perquè 
ningú no volia jugar amb ella.

Una tarda, mentre tornava de banyar-se tota sola al 
riu, se li va apropar un llangardaix.

— Per què fas aquesta cara? —va preguntar-li.

— Estic trista perquè ningú no vol jugar amb mi. 
Com que tinc el coll curt, em veuen diferent. 

— He sentit a dir que darrere d’aquelles muntanyes 
hi ha un arbre savi. Segurament, ell et podrà 
dir per què tens el coll curt. 

— Estàs segur que aquest arbre m’ajudarà? —va pre-
guntar-li la girafa Popota.

— Com a mínim ho has d’intentar —va respondre 
el llangardaix. 
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Aquella tarda, després d’estar pensant què li havia dit 
el llangardaix, va decidir que al matí següent em-
prendria el camí per trobar aquell arbre. Al cap de 
cinc dies, un cop va haver travessat les muntanyes,  
va veure l’arbre que el llangardaix li havia descrit. Era 
un arbre gran, millor dit, enorme,  com no n’havia 
vist mai. 

Quan faltava poc per arribar-hi, va veure una
llarga cua d’animals. Quan gairebé ja 
hi era, va preguntar:

— Què hi feu aquí tants
animals?

— Esperem el torn, perquè l’arbre
savi ens ajudi —va dir-li un elefant.
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Van passar dues hores i encara feien cua. Feia mol-
ta calor, però cap animal marxava. Finalment, va 
arribar el seu torn.

— Sóc la girafa Popota. Sóc diferent de la resta de 
girafes perquè el meu coll és curt i no em volen 
tal com sóc. De petita tenia amics, però ara em 
veuen diferent i no volen jugar amb mi. M’han 
dit que ets un arbre savi. Et demano, si us plau, 
que m’ajudis a saber per què tinc un coll curt.

— Ser diferent no és cap problema —va dir l’arbre 
savi—. No em veus a mi? Sóc l’arbre més gran 
que hagis vist. Els altres t’han d’acceptar tal com 
ets i has de saber que tots som diferents. No hi ha 
ningú igual que la resta.

— Però em poso molt trista quan els qui jugaven 
amb mi no em volen ni veure. M’ajudaràs?

— Ho intentaré.

L’arbre va tancar els ulls i uns segons després li va dir:

— Segons tinc entès, les girafes mengeu fulles. Veus 
les que hi ha a les meves branques? Les de més 
avall són verdes i amargues. En canvi, les de 
més amunt són madures i dolces. Si haguessis de 
menjar-ne, quines agafaries?
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— Les de sota perquè no em costarà agafar-les. 

— Però són verdes encara! T’hauries d’esperar unes 
quantes setmanes.

— Doncs, m’esperaré que madurin. A les de més 
amunt, no hi arribaria. De petita agafava les fu-
lles que tenia més a prop mentre la resta de gi-
rafes s’esforçaven per agafar les de més amunt.

— Però aquelles eren més bones i madures!

— Sí, però jo no em volia esforçar i m’esperava que 
caiguessin soles.

— Em sembla que ja sé per què no t’ha crescut el coll 
—li va dir l’arbre.

— Ah, sí? Digues, digues!

— Si de petita t’haguessis esforçat per agafar les fulles 
dels arbres, ara tindries un coll més llarg. Qui no 
s’esforça, no aconsegueix res. 

La girafa Popota es va posar trista. 

— I què puc fer per tenir el coll més llarg?—va 
preguntar-li ben amoïnada.

— Veus aquelles fulles? Intenta agafar-les.

— Ui, no podré. 
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— Com pots dir que no podràs agafar-les, si encara 
no ho has intentat? Has de creure que pots aga-
far-les. I si t’hi esforces, segur que ho aconseguiràs. 

La girafa Popota va començar a intentar agafar-les 
amb la boca. Ho va intentar una vegada i una altra, 
però les fulles estaven massa enlaire. L’arbre li va dir 
que ho anés intentant, ja que havia d’ocupar-se dels al-
tres animals que estaven fent cua, esperant el seu torn.

Es va fer fosc i la girafa Popota encara ho estava inten-
tant. De tan cansada que estava, va decidir descansar 
unes hores. L’endemà, va continuar. Es va adonar 
que les fulles cada cop eren més a prop fins que al fi-
nal ho va aconseguir.
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— Ho he aconseguit, ho he aconseguit! He agafat les 
fulles! —va cridar la girafa Popota.

La resta d’animals, que l’estaven observant mentre 
feien cua, la van felicitar. La girafa es va adonar que, 
de tant esforçar-se, el coll se li havia allargat una mica.

En aquell instant, l’arbre savi li va dir:

— Has cregut en tu i ho has intentat fins que les 
has agafat. Aquests animals t’estan aplaudint i 
valorant l’esforç que has fet per aconseguir el teu 
objectiu. Què has après?

— He après que esforçar-se val la pena i que, si vull 
créixer, m’haig d’espavilar tota soleta a fer les coses. 

La girafa Popota li va donar les gràcies per haver-la 
ajudat i va tornar de seguida cap al seu poblat. Els seus 
amics, en veure-la arribar, no la van reconèixer. Els 
va explicar l’aventura amb l’arbre savi i es van dis-
culpar per com havien actuat amb ella. Contents de 
tornar-la a veure, van  decidir fer una gran festa per 
celebrar-ho. 

L’endemà es llevaria sabent que, si volia tenir un coll 
com la resta de girafes, havia de continuar esforçant-
se dia rere dia.
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POPOTA THE GIRAFFE AND THE WISE TREE
Once upon a time there was a giraffe called Popota. As a baby she used to enjoy herself 
a lot with the other animals, but as time went by, her friends realised her neck wasn’t 
growing and stopped playing with her. Popota the Giraffe felt very sad because nobody 
wanted to play with her.

One afternoon, while she was coming back from swimming alone in the river, a lizard 
approached her.

– Why do you look like that? –the lizard asked her.

– I feel sad because nobody wants to play with me. As my neck is short, they think 
I’m different. 

– It is said that behind those mountains there is a wise tree. He will certainly know 
and tell you why your neck is so short. 

– Are you sure this tree will help me? –Popota the Giraffe asked.

– At least you should try it –the lizard replied. 

That afternoon, after having thought about what the lizard had told her, she decided to 
start the journey to find that tree the next morning. After five days, once she had gone 
through the mountains, she saw the tree the lizard had told her about. It wasn’t just a 
big tree, it was huge! Bigger than she had ever seen before.

She was about to arrive when she saw a long queue of animals. As soon as she got 
there, she asked:

– What are so many animals doing in here?

– We’re waiting for our turn so that the Wise Tree can help us –an elephant said.

Two hours later they were still in the queue. It was very hot, but none of the animals left.

Finally, it was Popota the Giraffe’s turn.

– I’m Popota the Giraffe. I’m different from the rest of giraffes because my neck is 
short and they don’t want me as I am. As a baby giraffe I used to have friends, but 
now they think I’m different and don’t want to play with me. I’ve been told you’re a 
wise tree. I ask you to please help me understand why my neck is short.

– Being different is not a problem –the Wise Tree said–. Can’t you see me? I’m the 
biggest tree you have ever seen. The others have to accept you as you are and you 
must understand that everybody is different. Nobody is the same as the others.

– But I get very upset when those who used to play with me, now don’t even want to 
see me. Can you help me?

– I’ll try.

The tree closed his eyes and after a few seconds he said:

– As far as I know, you giraffes eat leaves. Can you see those on my branches? The 
ones low down are green and bitter, whereas the ones high up are ripe and sweet. 
If you should eat some, which ones would you choose?
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– Those low down because it wouldn’t be so hard for me to take them.
– But they are still green! You should wait for some weeks!

– Well, I’d wait until they were ripe. I wouldn’t manage to take those high up. When I 
was a baby giraffe I used to take those leaves nearer me while the rest of giraffes 
made an effort to take those high up.

– But those tasted better and were riper.

– Yes, but I didn’t want to make an effort and I just waited until they fell off the tree 
by themselves.

– I think I know why your neck hasn’t grown –said the tree.

– Do you? Tell me, tell me!

– If you had made an effort to take the tree leaves when you were a child, now you 
would have a longer neck. Those who don’t make an effort, don’t get anything.

Popota the Giraffe got sad.

– So, what can I do to have a longer neck? –she asked anxiously.

– Can you see those leaves? Try to take them.

– Uff! I won’t be able to.

– How can you say you will not be able to take them if you haven’t even tried yet? You 
must believe you can. And if you make the effort, you’ll get it.

Popota the Giraffe started trying to take the leaves with her mouth. She tried again and 
again, but the leaves were too high. The Tree told her to try and try again, since he had 
to attend the other animals in the queue waiting for their turn.

It got dark and Popota the Giraffe was still trying to take the leaves. She was so tired 
she decided to take a rest for some hours. Next day she continued. She realised the 
leaves were nearer and nearer until she finally got it.

– I’ve got it! I’ve got it! I’ve taken the leaves! –she shouted.

All the other animals, which were observing her while queueing, congratulated her. 
She realised her neck had grown longer due to the great effort she had made.

At that moment, the Wise Tree said:

– You’ve believed in yourself and you have tried hard until you have reached the 
leaves. These animals are applauding and recognizing the value of your effort to 
get your goal. What have you learnt?

– I’ve learnt that it is worth making an effort and also that if I want to grow up I must 
learn to do things by myself.

Popota the Giraffe thanked the Wise Tree for having helped her and rushed to her vi-
llage. When her friends saw her arriving they didn’t recognise her. She told them about 
the adventure with the Wise Tree and all of them apologised for having treated her 
badly. Happy to see her again, they all decided to have a big party to celebrate.

Next day she got up aware that if she wanted to have a neck like the rest of the giraffes, 
she would have to go on making an effort day after day.
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POPOTA LA GIRAFE ET L’ARBRE SAGE
Il était une fois une girafe qui s’appelait Popota. Quand elle était petite, elle s’amusait 
beaucoup avec les autres animaux, mais le temps passait, et son cou ne grandissait 
pas. Ses amis s’en rendirent compte et cessèrent de jouer avec elle. Popota la girafe 
était bien triste de voir que personne ne voulait plus partager ses jeux.

Un soir, alors qu’elle revenait de la rivière où elle s’était baignée toute seule, un lézard 
s’approcha. 

- Pourquoi fais-tu cette tête-là ? -lui demanda-t-il.
- Je suis triste parce que personne ne veut jouer avec moi. Les autres me trouvent 

étrange avec mon cou trop court. 
- J’ai entendu dire que derrière ces montagnes, là-bas, il y a un arbre sage. Il pou-

rra certainement te dire pourquoi ton cou est court. 
- Tu es sûr que cet arbre pourra m’aider ? -demanda Popota la girafe.
- Tu dois au moins essayer -lui répondit le lézard.

Ce soir-là, en pensant à ce que lui avait dit le lézard, elle décida de se mettre en route 
le lendemain matin pour trouver ce fameux arbre. Au bout de cinq jours, après avoir 
traversé les montagnes, elle trouva l’arbre que le lézard lui avait décrit. C’était un ar-
bre très grand, énorme plutôt, comme elle n’en avait jamais vu.

En s’approchant, elle vit une longue file d’animaux qui faisaient la queue. Elle leur 
demanda:

- Que faites-vous tous ici? 
- Nous attendons notre tour pour que l’arbre sage nous aide. -répondit un éléphant.

Deux heures passèrent et ils faisaient toujours la queue. Malgré la chaleur, aucun des 
animaux ne partaient. Finalement arriva le tour de la girafe:

- Je suis Popota la girafe. Je suis différente des autres girafes parce que mon cou 
est court et on ne m’accepte pas comme je suis. Quand j’était petite, j’avais des 
amis, mais maintenant, ils me trouvent étrange et ne veulent plus jouer avec moi. 
On m’a dit que tu es un arbre sage. Je suis venue te demander, s’il-te-plaît, de 
m’aider à comprendre pourquoi j’ai un cou si court. 

- Être différent n’est pas un problème -dit l’arbre sage-. M’as-tu bien regardé, moi? 
Je suis l’arbre le plus grand que tu aies jamais vu. Les autres doivent t’accepter 
comme tu es et tu dois savoir que nous sommes tous différents. Il n’y a personne 
identique aux autres. 

- Mais ça me rend très triste que ceux qui jouaient avec moi ne veulent même plus 
me voir. Tu vas m’aider? 

- Je vais essayer.

Alors l’arbre ferma les yeux et, après quelques secondes, il lui dit:

- D’après ce que je sais, les girafes mangent des feuilles. Vois-tu celles qui pen-
dent de mes branches? Celles qui sont les plus basses sont encore vertes et 
amères. Tandis que celles qui poussent plus haut sont bien mûres et sucrées. Si 
tu devais en manger, lesquelles choisirais-tu? 
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- Celles du bas parce qu’il me serait facile de les attraper. 
- Mais elles ne sont pas encore mûres! Tu devrais attendre quelques semaines de 

plus.  
- Et bien j’attendrai qu’elles mûrissent. Les feuilles du haut, je n’y arriverai pas. 

Quand j’étais petite, j’attrapais les feuilles que j’avais à ma portée pendant que 
les autres girafes s’efforçaient d’attraper les plus hautes. 

- Pourtant les plus hautes étaient meilleures et plus mûres! 
- Oui, mais ça me demandait un effort, alors j’attendais qu’elles tombent d’elles-

mêmes. 
- Il me semble que je sais pourquoi ton cou n’a pas grandi -lui dit l’arbre.
- Ah oui? Dis-moi, dis-moi! 
- Si, étant petite, tu avais fait l’effort d’attraper les feuilles des arbres, tu aurais 

aujourd’hui un cou plus long. Celui qui ne fait pas d’effort ne peut rien obtenir. 

Popota la girafe devint bien triste.

- Et qu’est-ce que je peux faire pour que mon cou s’allonge? -demanda-t-elle avec 
inquiétude.

- Tu vois ces feuilles? Essaie de les attraper. 
- Ouille, je n’y arriverai jamais! 
- Comment peux-tu dire que tu n’y arriveras pas si tu n’as pas encore essayé? Tu 

dois y croire. Et avec un petit effort, je suis sûr que tu y arriveras. 

Popota la girafe se mit à tendre la bouche pour essayer d’attraper les feuilles. Elle 
s’étira une fois et une autre. Mais les feuilles étaient trop hautes. L’arbre l’encouragea 
à continuer pendant qu’il s’occupait des autres animaux qui faisaient la queue, atten-
dant toujours leur tour.

La nuit tomba et la girafe était toujours là, à s’efforcer. Elle était si fatiguée qu’elle 
décida de se reposer quelques heures. Le lendemain, elle s’y remit. Elle vit que les 
feuilles étaient de plus en plus près, et puis finalement elle put les atteindre. 

- J’ai réussi, j’ai réussi! -cria Popota la girafe-.  J’ai attrapé les feuilles!  

Les autres animaux, qui l’avaient observée tout en faisant la queue, la félicitèrent. La 
girafe vit que, à force d’effort, son cou s’était un peu allongé. 

Alors l’arbre sage lui dit:

- Tu as cru en toi et tu as essayé jusqu’à ce que tu puisses attraper les feuilles. Ces 
animaux sont en train de t’applaudir et de voir l’effort que tu as fait pour atteindre 
ton objectif. Qu’as-tu appris?  

- J’ai appris que ça vaut la peine de faire un effort et que, si je veux grandir, je dois 
me débrouiller pour faire les choses toute seule. 

Popota la girafe remercia l’arbre sage  pour son aide précieuse et retourna tout de 
suite à son village. En la voyant arriver, ses amis ne la reconnurent pas tout de suite. 
Popota leur expliqua son aventure avec l’arbre sage et ils lui demandèrent pardon pour 
la manière dont ils s’étaient comportés avec elle. Contents de la revoir, ils décidèrent 
de faire une grande fête pour célébrer l’événement.

Le lendemain, Popota la girafe se lèverait en sachant que, si elle voulait avoir un cou 
comme les autres girafes, elle devrait continuer à faire un effort jour après jour. 
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EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES: 

AD MARINA: Empresa de distribució de recanvis, ferreteria i equipament de taller per a l’automòbil amb 
15 punts de venda a la província de Barcelona.

ALLIANCE FRANÇAISE de Granollers va ser creada l’any 1982. Des de la seva creació aquest centre s’ha 
caracteritzat per la qualitat de l’ensenyament i el dinamisme tant en l’àmbit pedagògic com cultural. 
Cursos de francès per a adults, joves, nens, empreses i professionals, traduccions, intèrprets són una 
mostra de l’àmplia oferta de què disposa Alliance Française.

ALPLA IBERICA: Fabricació d’envasos i embalatge de plàstic.

APPER: Emmagatzematge, manipulació i distribució del seu producte amb total responsabilitat. Apper 
és el seu partner de confiança.

ARDERIU LA CARN: Empresa familiar de 82 anys. Hi ha dues generacions en actiu, la tercera i la quarta. 
És una empresa que ha anat evolucionant amb el mercat. Els canelons de la iaia, els pinxitos de Cano-
velles, les botifarres de pagès, els farcits de pollastre i les carns per barbacoes són les nostres especia-
litats.

AULA, FORMACIÓ DE FUTUR: Classes personalitzades, classes particulars, tutories i seguiment, deu-
res, taller de lectura, reforç, aprenentatge i lectoescriptura. 

AUTOCARS SAMBLAS: Realitzem tot tipus de transport de grups per carretera. Tenim gran experiència 
en circuits per tot Catalunya, Espanya i Europa. Disposem de moderns i còmodes autocars d’entre 19 i 60 
places per realitzar serveis de transport escolar, serveis a clubs esportius, excursions i circuits de curta, 
mitjana i llarga distància.

AUTOESCOLA TIL·LERS: Escola de formació vial de conductors amb més d’un 96% d’aprovats de teòrica, 
utilitzem les últimes tecnologies del mercat, com lector QR i aplicacions informàtiques pel mòbil, tauleta 
i ordinador de taula. Ens trobareu a Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès, Granollers i Cardedeu.

AUTORÀPID MACOA: Servei oficial Citroën. Vehicles nous, d’ocasió i taller. 

AUTOREC: Empresa familiar, amb més de 25 anys d’experiència, especialitzada en recanvis d’ocasió per 
a vehicles industrials, furgonetes i turismes. Som un Centre Autoritzat de Tractament (CAT) i obtenim els 
recanvis a partir del reciclatge dels vehicles i camions fora d’ús. Tots els nostres recanvis són revisats o 
reparats per tal d’oferir un producte de qualitat als nostres clients.

BOPLA: Empresa dedicada a la fabricació, disseny i venda d’envasos i vials de plàstic, que utilitza mate-
rials com el polietilè, el polipropilè i el PET. Els envasos estan destinats a empreses nacionals i multina-
cionals dels sectors de la perfumeria, cosmètica, dietètica, farmàcia i detergència.

CARNS TORRENT: Empresa familiar amb més de 60 anys d’experiència en el sector de la carn que  basa 
l’activitat en l’especejament, elaboració i emmagatzematge. Oferim un producte de qualitat que podeu 
trobar a les nostres botigues repartides pel Vallès Oriental així com servei diari a restauració, menjadors 
d’empresa, càterings i escoles, entre d’altres.
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CASINO DE GRANOLLERS CLUB DE RITME: Associació sense ànim de lucre, fundada el 1880 i que dota 
la ciutat de Granollers d’un espai singular, ple d’activitats socials, culturals i recreatives.

COEMMO: Fabriquem solucions d’embalatge i packaging personalitzat des de fa  més de 30 anys. Fem 
troquelat i impressió digital en gran format sobre suports flexibles o rígids, amb combinació amb ma-
terials plàstics, espumes, papers, cartró o teixits, per crear la solució més adient a cada aplicació o 
necessitat.

DISTERRI: Distribució de begudes i alimentació.

ELECTROCAMPS: Empresa d’instal·lacions integrals, enginyeria i manteniments que oferim els nostres 
serveis al sector domèstic, industrial i terciari. Empresa amb una trajectòria empresarial de 50 anys.

EL REI DELS CARAMELS: Negoci familiar des de 1995. Espai on es recorda el passat, s’endolça el pre-
sent i es camina cap al futur. Petits, mitjans i grans units per les llaminadures en el centre de Granollers, 
la plaça més dolça.

FERRETERIA MARINA: Empresa de bricolatge i ferreteria referent a la comarca del Vallès Oriental for-
mada per personal altament qualificat i amb un tracte personalitzat a cada client.

FERSIX SERIGRAFIA: Ens dediquem al vestuari i protecció laboral, esportiu i promocional, així com a la 
seva personalització.

FUNDACIÓ ESPAVILA: Treballem per fomentar els valors de la cultura de l’esforç en general  dins la nos-
tra societat amb finalitats educatives, d’aprenentatge i humanes; així com la recerca i difusió d’estudis i 
tècniques de motivació. Un dels projectes que realitzem és el de les Beques Educar Fomentant l’Esforç. 
Es tracta d’ajudes a projectes que es duen a terme a Catalunya en l’àmbit educatiu i lúdic dirigit a joves 
per tal de promoure la cultura de l’esforç.

GASOS FELMAR: Empresa dedicada a la comercialització, recàrrega, retimbrat d’extintors de CO2, pols 
ABC i aigua. Recàrrega de botella alimentària i servei directe (bar a bar) i hosteleria per les botelles dels 
tiradors de cervesa.

GRUP AUTOMÒBILS BERTRAN: Venda, distribució, reparació i manteniment de vehicles nous i d’ocasió 
de les marques Opel, Skoda, Honda i Hyundai. També corredoria d’assegurances.

HOTEL BLANCAFORT SPA TERMAL: Situat a La Garriga (a 25 minuts de Barcelona), envoltat de jardins 
i torres modernistes, oferim 155 habitacions de diferents categories. Comptem amb un Centre Termal  
amb aigües termals amb propietats mineromedicinals especialment indicades per tractar afeccions der-
matològiques i de l’aparell locomotor així com per combatre l’estrès.

LA CAIXA: L’Obra Social “la Caixa” desenvolupa programes que promouen la participació dels ciutadans 
en pràctiques culturals per tal de facilitar el seu desenvolupament personal i el del seu entorn social. La 
Fundació Bancària “la Caixa” ha estat, està i continuarà estant compromesa amb l’educació.

LITTLE ENGLISH: L’Escola d’Idiomes Little English (Les Franqueses del Vallès) va obrir les portes el 
2001 i des d’aleshores més de 500 alumnes han passat per les nostres aules. La nostra filosofia es fo-
namenta en la vocació per l’ensenyament, el respecte pel medi ambient i, el més important, el tracte 
personal, basat en la convivència i la tolerància entre persones.



20

PASTISSERIES LA VIENESA: Som una empresa familiar, dedicada a l’elaboració artesana i venda de 
pastisseria, brioixeria i pa. A les nostres botigues, oferim també servei de cafeteria i degustació.

PITAPES: Espais gastronòmics originals i de qualitat a base de platets i tapes a Mollet del Vallès i Gra-
nollers.

POLITRACTOR: Carretons elevadors i plataformes de manteniment. Venda, lloguer i servei de maquinària 
de manutenció industrial des de 1970.

SOREA: Empresa especialitzada en la gestió de tots els processos del cicle integral de l’aigua als munici-
pis, orientada en la qualitat, la innovació, la professionalitat i el desenvolupament d’un model sostenible 
i de vocació social com a eixos estratègics.

VALUE RETAIL: Value Retail és l’única empresa que s’especialitza exclusivament en el desenvolupament 
i la gestió de destins de compra outlet de luxe. La Roca Village, el primer destí turístic de la província de 
Barcelona, és actualment el Village més gran d’Europa de The Village Collection by Value Retail amb més 
de 130 boutiques de les millors firmes nacionals i internacionals, oferint una experiència de compres 
exclusiva per al visitant.

VELUTEX: Empresa fundada el 1947, especialitzada en la fabricació de flock i fibres tècniques, d’àmbit 
internacional amb delegacions a França, Alemanya, USA, Turquia i Xina. 

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS: La lectura continua sent la base del coneixement i de de-
senvolupament de les capacitats d’aprenentatge. Per això, des de l’Ajuntament donem suport aquesta 
iniciativa, perquè creiem que la lectura és peça fonamental per l’educació dels nostres infants.

Andreu Gonzalez i Gil, Alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS: Creiem que una de les formes de potenciar la cultu-
ra al nostre municipi és a través de la lectura. Per això donem suport a aquest projecte literari tot posant 
el nostre granet de sorra. Mitjançant la lectura i l’educació aconseguirem avançar com a comunitat. 
L’una i l’altra són, i volem que continuïn sent-ho, els eixos vertebradors del nostre municipi.

    Francesc Colomé i Tenas, Alcalde de les Franqueses del Vallès

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS aposta clarament per la promoció de la lectura de contes 
il·lustrats ja que és una de les formes d’ensenyar a llegir el món als més menuts a través de les lletres 
i la imatge, tal i com ho faran diàriament a la seva vida. Felicitats per la iniciativa i gràcies per poder 
formar part del projecte.

Yolanda Lorenzo i Garcia, Alcaldessa de Vilanova del Vallès
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ALEGRIA SIN FRONTERAS: ONG sense ànim de lucre que desenvolupa activitats que permeten la mi-
llora de la qualitat de vida de la població en els països més desafavorits, prioritzant les intervencions en 
l’àmbit de la salut, educació i igualtat de gènere. Això es realitza amb empatia, compromís, constància, 
Amor, solidaritat, humilitat, transparència i Alegria.

Projectes de cooperació:

Alegria amb Gambo (Etiòpia): Projecte d’intervenció en desnutrició, salut i pobresa a la zona 
rural de Gambo, al sud del país. Una regió on més de la de meitat de la població pateix desnu-
trició severa per la falta d’accés a l’alimentació bàsica.

La Joie des Orphelins (Senegal): Projecte d’escolarització i acompanyament de nenes i nens 
orfes a la zona de Kolda, Casamance. Es garanteix material escolar, assistència sanitària, ali-
mentació, colònies d’estiu i acompanyament personal.

Grants4Ethiopia: Projecte de beques escolars i suport a les nenes i nens més desafavorits 
d’Etiòpia en les regions de Meki i Ziway perquè durant la seva etapa escolar rebin una educació 
de qualitat i gaudeixin de la seva infantesa.

Contacte: alegria.sin.fronteras@gmail.com
Més informació: www.alegriasinfronteras.org - www.cooperacioambalegria.wordpress.com

REIR (Recursos Educatius per la Infància en Risc): Entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu 
afavorir la inclusió social de diferents col·lectius, sobretot infants i joves. Realitza un treball i intervenció 
integral per tal de no només donar atenció de primeres necessitats sinó capacitar el destinatari/a per la 
plena inclusió social.

Contacte: reir@reir.cat
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La Girafa
Popota 

Popota the Giraffe
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