
Ets un peó, dels alumnes Arnau Espona i Joel Juvany és l’obra guanyadora de 
l’exposició De fit a fit: Joan Brossa i Tatjana Gromača

El Col·legi Sant Miquel i elpetitmiquel acomiaden la Setmana de la 
poesia amb una reflexió col·lectiva al voltant de la cultura de la pau

El centre ha acollit el projecte Del fenomen de la guerra a la cultura de la Pau 
coorganitzat amb la Sapienza Università di Roma, la University of Kragujevac 
(Sèrbia) i la Universitat Ramon Llull

Vic, 27 d’abril de 2017. Una lectura de poemes de guerra i creació híbrida, a càrrec dels alumnes 
de 2n d'ESO, un taller de creació audiovisual des d’una perspectiva poètica partint de la 
presentació dels conflictes bèl·lics en àmbits com el cinema a 1r d'ESO, les experiències del 
periodisme de guerra per a alumnes de Batxillerat i un agermanament poètic realitzat amb poemes de
Ma Àngels Anglada i de l’autora russa Ielena Fanaivlova per part dels alumnes de 4t d’ESO del 
Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic han posat, aquest dimarts, punt i final a la intensa Setmana de la 
poesia promoguda pel Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic i elpetitmiquel. 
Entre les activitats que han acomiadat la Setmana de la poesia a elpetitmiquel, destaca un espectacle 
musical, de dansa i poesia a partir del Guernika de Picasso per part dels alumnes de Primària.

Aquest any, el centre ha allargat la Setmana de la poesia de forma extraordinària ja que ha acollit 
el projecte Del fenomen de la guerra a la cultura de la Pau coorganitzat amb la Sapienza Università 
di Roma, la University of Kragujevac (Sèrbia) i la Universitat Ramon Llull. El Col·legi Sant Miquel del 
Sants i elpetitmiquel formen part d’aquest projecte que treballa la guerra, el conflicte i la cultura 
de la pau. 

El projecte Del fenomen de la guerra a la cultura de la Pau -celebrat entre Barcelona i Vic- ha 
reunit aquest dimarts a Vic periodistes de guerra com Aija Kuge i Igor Pomerantsev, coneixedors 
de la relació entre Rússia i les actuals repúbliques bàltiques. En el marc del certamen i d’aquesta 
segona jornada, alumnes i professors del Col·legi Sant Miquel dels Sants i d’elpetitmiquel han 
pogut participar en diferents tallers dedicats a l’art i la pau, han conversat amb Elisabet Vives, 
cooperant d’un camp de refugiats, i han descobert de la mà del periodista de TV3 Vicenç Lozano 
com es construeix una guerra. A més, s’ha donat a conèixer l’obra guanyadora de l’exposició De fit 
a fit: Joan Brossa i Tatjana Gromača que es va inaugurar coincidint amb la celebració del dia de 
Portes Obertes del centre. Entre les deu obres seleccionades, per un jurat format pels professors 
universitaris de Sèrbia, Rússia i Itàlia, l’obra guanyadora ha estat Ets un peó, dels alumnes de 1r de 
Batxillerat Arnau Espona i Joel Juvany. 

Tal com recull Ignasi Roviró, director del Col·legi Sant Miquel dels Sants, aquest projecte “pretenia 
mostrar com a Catalunya les arts han estat un dels motors més importants per a la construcció
d’una societat democràtica, plural i solidària”. 

Per a més informació
Jaume I, 11 - 08500 Vic 
T. 93 886 12 44
santmiqueldelssants.cat

Vic, 27 d'abril de 2017




