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JOAN BROSSA WEB 2.0, UNA MIRADA SORPRENENT  

La literatura i la creació en els nous paradigmes educatius. Un projecte 

pedagògic a 1r de BTX 

 

La nostra experiència pedagògica està relacionada amb la llengua i la literatura 

catalanes a l’ensenyament secundari; sempre hem apostat per acostar la literatura als 

joves adolescents a partir del seu entorn més immediat. Autors com Joan Brossa 

formen part del currículum acadèmic de l’escola i ens ajuden a desvetllar la sensibilitat 

dels joves, l’esperit creatiu i l’interès pels mots d’una llengua que a través dels poetes 

se’ls mostra rica. 

 

Per què Joan Brossa?  

1. per la capacitat de sorpresa que provoca la seva producció poètica 

2. per desvetllar la creativitat dels alumnes 

3. per conèixer el món de les avantguardes i el concepte d’art innovador i 

rupturista  

4. pel caràcter  provocador, rebel i contestatari, que connecta amb la 

mentalitat dels adolescents 

5. pel compromís social i polític  

6. perquè trenca límits en les fronteres de l’art i la literatura 

 

Per què a Batxillerat? 

Amb la implantació del nou model educatiu de SO i Batxillerat, al nostre centre 

vam organitzar la matèria de llengua i literatura catalana comuna explicant a 1r els 

continguts de literatura i a 2n els continguts de llengua, per tal de concentrar els 

diferents àmbits de coneixement de la llengua i, fonamentalment, per potenciar la 

literatura en la matèria comuna, que el temari oficial havia pràcticament bandejat. Així 

doncs, vam començar d’incorporar en el programa de la matèria el treball per 

projectes en un moment en què aquest enfocament era molt reduït a les escoles de 

secundària. Un dels primers projectes que vam endegar va ser precisament el de l’obra 
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visual del poeta Joan Brossa. Cal afegir que el nostre col·legi té tres línies per curs, de 

manera que estem parlant d’un mitjana de 90 alumnes al llarg de tots els anys en què 

s’ha dut a terme aquesta experiència. 

 

  Des del curs 1997-1998 el treball a l’aula amb l’obra d’aquest poeta ha estat 

una constant que hem anat revisant i modificant, en funció de les generacions i dels 

canvis educatius.  Amb l’entrada de les noves tecnologies, el ventall de possibilitats de 

treball creatiu i informatiu sobre la vida i l’obra de Joan Brossa, han pres una 

rellevància fonamental en la creació de webs, blocs, i diferents treballs amb eines web 

2.0. 

 

L’any 2000 vam ampliar l’estudi de l’obra de Brossa amb un itinerari per la 

ciutat de Barcelona per conèixer alguns dels poemes més emblemàtics que el poeta va 

realitzar per a la ciutat, des del Velòdrom d’Horta fins a la plaça de la catedral. Aquest 

itinerari l’hem mantingut durant tots els cursos des d’aquell moment. 

 

A partir del curs 2004-05 tots els treballs realitzats pels alumnes es van recollir 

en una web primer, i més tard en un bloc, per poder ser consultats públicament. 

Moltes d’aquestes pàgines encara poden ser consultades. La Fundació Joan Brossa, 

encarregada de la difusió de l’obra del poeta, té com a referència aquestes webs i els 

treballs d’alguns dels nostres alumnes. El curs 2008-09 el Departament d’Ensenyament 

va reduir les hores lectives de les matèries comunes de llengua catalana i llengua 

castellana, però malgrat la reducció horària a 2 hores setmanals hem continuat 

apostant per aquest projecte. 

 

El projecte que avui presentem Joan Brossa web 2.0, una mirada sorprenent recull 

per una banda el treball sobre les avantguardes, la biografia de Joan Brossa, la seva 

producció literària i la poesia visual/objectual a Barcelona. Per una altra un taller de 

poesia visual, realitzat a l’aula en petits grups i que té com a resultat la creació de 

poemes visuals. Paral·lelament, els mateixos alumnes cada any organitzen una 

exposició de poesia visual que es realitza per portes obertes del col·legi, i que en 
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alguna ocasió s’ha presentat públicament en tertúlies poètiques a la ciutat de Vic. El 

resultat de tot el projecte es publica en un bloc elaborat també pels alumnes. Davant 

de l’enorme quantitat de poesia visual i de treballs sobre l’autor i la seva obra que han 

realitzat els nostres alumnes al llarg dels anys, avui recollim només una mostra del que 

s’ha realitzat durant aquest curs vigent 2010-11. 

 
En definitiva, l’autor ha estat una inspiració creativa constant a la nostra escola. La 

seva vida, la seva obra original, creadora i rupturista  i el seu compromís social han 

permès realitzar múltiples activitats amb metodologies ben diverses que han partit de 

l’experiència directa i del treball creatiu de nois i noies que, endinsant-se en la seva 

producció poètica, han sabut descobrir una nova mirada: la mirada de l’avantguarda. 

 

A continuació exposem els diferents apartats dels quals consta el projecte.  

1. El projecte. En primer lloc presentem el dossier complet que anualment 

es lliura als alumnes per a l’elaboració del treball. El dossier inclou: 

a. La teoria: les avantguardes a Europa i a Catalunya 

b. Joan Brossa: vida i obra 

c. Concepte de poesia visual i objectual 

d. Taller de poesia visual 

i. Projecte de poesia visual 

ii. Elaboració del poema 

iii. Presentació oral 

iv. Elaboració de la fitxa final del poema 

e. Ruta poesia visual 

f. Projecte Joan Brossa 2.0 

g. Temporització 

 

2. Els resultats: 

a. Joan Brossa: biobibliografia i itinerari de poesia visual a Barcelona 

i. Biobibliografia de Joan Brossa. Es recullen alguns dels 

treballs realitzats amb les eines dipity i prezi. 
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ii. Itinerari de poesia visual a Barcelona, on es recullen alguns 

dels treballs realitzats amb les següents eines:  

1. còmic bitstrips 

2. revista digital Issuu 

3. google maps 

4. vídeos 

5. glogster 

h. Mostra de poesia visual i exposició 

i. Bloc 

ii. Glogster 

i. Reportatges web 2.0, on es recullen els reportatges globals sobre tot 

el projecte, realitzats amb les eines issuu, ebook, wix i vídeos. 

 

3. Temporització. En el dossier de treball es presenta resumida. Es troba 

més desenvolupada a la part 4 del present treball. 

 

4. Avaluació del projecte.  S’inclou una graella usada per a l’avaluació del 

projecte. 

  

5. Explotació del projecte: llibre de Sant Jordi i revista de batxillerat 
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1. EL PROJECTE 
 

 

  
 

LES AVANTGUARDES  

 

1.- Teoria (Avantguardes-Europa-Catalunya) 
Avantguarda: conceptes, moviments, autors i obres: 
http://www.slideshare.net/Manelic/les-avantguardes 
Avantguarda a Catalunya: 
http://www.slideshare.net/sicafe/avantguarda-a-catalunya 

 
2.- JOAN BROSSA.VIDA-OBRA 

 Joan Brossa –biografia i obra: El prestidigitador de la paraula 

3.- CONCEPTE DE POESIA VISUAL I OBJECTUAL 

 Cercar informació sobre què és la poesia visual  i objectual a 

les pàgines del bloc. Copiar  en un word, totes les definicions que 

es trobin. Per tal de preparar el projecte d’elaboració d’un poema 

objectual. 

http://lletra.uoc.edu/especial/brossa/ 
http://www.joanbrossa.org/  

 
4.- TALLER DE POESIA  

a) Elaboració del projecte seguint el model  següent: 

 
  

http://www.slideshare.net/Manelic/les-avantguardes
http://www.slideshare.net/sicafe/avantguarda-a-catalunya
http://lletra.uoc.edu/especial/brossa/
http://www.joanbrossa.org/


   

    JOAN BROSSA WEB 2.0, UNA MIRADA SORPRENENT 
  

 8 

PROJECTE DE POESIA VISUAL 
 
1.-  PLUJA D’IDEES . 

Es tracta d’anotar de manera caòtica i desordenada centres 
d’interès temàtic, p.e. el poder , l’amistat , el consum, l’egoisme, la guerra, 
la competitivitat, etc...... (d’unes 10 a 20 idees) 
2.- CAMP SEMÀNTIC i TEMÀTIC  

Es selecciona un dels centres d’interès anotats anteriorment i a 
continuació s’anoten idees: paraules o frases que s’hi relacionin. (mínim 
10 

 
3.- SELECCIÓ DEL TEMA I TÍTOL 

Es farà una aproximació del que serà el missatge comunicatiu del 
poema a través de definir amb una frase el tema del poema i també un 
possible títol, susceptible a ser canviat al final de tot el muntatge 
 
4.- MATERIAL: ELEMENTS VISUALS I PLÀSTICS A UTILITZAR 

S’hauran de concretar els materials que s’utilitzaran i s’especificarà 
la possible afinitat o associació d’aquest amb la temàtica triada.  
 
5.- ESBÓS DEL POEMA VISUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.- DEFINIR I JUSTIFICAR ELTÍTOL FINAL DEL POEMA 

Pot ésser el mateix que s’ha anotat a l’apartat 3, o haver-lo 
modificat per tal de matisar o concretar algun aspecte que en l’elaboració 
final s’hagi apreciat., en aquest cas  s’haurà de justificar. 

 

 ELABORACIÓ DEL POEMA 
 
 S’haurà de portar el material necessari, concretat en el projecte, per 
tal d’elaborar-lo a classe. 
 
 

 PRESENTACIÓ ORAL 
 

 S’haurà de seguir un model de presentació oral que és el següent: 
a) El títol i la temàtica del poema. 
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b) Comentari literari. 
c) El procés d’elaboració que s’ha seguit: 

-motivació temàtica.(punt 3 del treball) 
-materials utilitzats i justificació (punt 4) 

 

b) Elaboració de la fitxa final del poema  

-TÍTOL: 
(tot en majúscules) 

 

-TEMÀTICA: Definir 
amb una frase la 
temàtica del poema. 

 

-COMENTARI 
(Significació 
temàtica) 
 

 

-MATERIALS: 
Material que s’ha 
utilitzat i la 
justificació per 
afinitat o associació 
d’idees o conceptes. 
 

 

-NOM i COGNOMS:  

-CURS I GRUP:  

-DATA 
PRESENTACIÓ: 

 

-ASSIGNATURA:  

-PROFESSORA:  
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5.- RUTA POESIA VISUAL  
a) Aquí teniu els poemes que visitarem. Heu de portar un plànol 
dels diferents llocs: 

 
POESIA URBANA. ITINERARI PER BARCELONA 
 1-  POEMA TRANSITABLE EN TRES TEMPS. Velòdrom d’Horta 
 

 2- EL LLAGOST. FAÇANA DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I 
ARQUITECTES Col·legi d’Arquitectes i Aparelladors  

c/ Bon Pastor,  

 3- FUNDACIÓ JOAN BROSSA. c/ Provença, 318 
 

 4- HOMENATGE AL LLIBRE  Cruïlla Passeig de Gràcia - Gran Via. 
 

 5- L’ANTIFAÇ  Les Rambles (al mig – a terra. Davant de l’església de 
Betlem) 

 

 6- LLETRES GIMNASTES.  (Botiga El Ingenio) c/ Raurich, 6 
 

 7- ESPAI BROSSA c/ Allada Vermell, 13 
 

 8- BÀRCINO  Plaça Nova (Catedral) 
 

b) Cercar informació (webs anteriors ) sobre cada poema visual:  
UBICACIÓ 
ORIGEN i DESCRIPCIÓ  
SIGNIFICACIÓ  
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6.- PROJECTE JOAN BROSSA 2.0 
a) Bloc (recull de tots els treballs): Disseny del bloc, estructura 
del bloc, els gadgets que tindrà, opció a comentaris... 
b) Glògster : - Joan Brossa al carrer 
                       - Poesia visual i objectual (definició, exemples, 
Joan Brossa, i col.legi Sant Miquel dels Sants.  
c) Còmic : de la sortida a la ruta Brossa (elaborar guió) 
d) Vídeo: de tot el treball: Classe, taller, ruta, presentacions 
orals. Cal elaborar el guió prèviament 
e) E.Book : Format llibre: índex, capítols, bibliografia, peus de 
pagina, etc.. www.issuu.com 
  e.1) Reportatge de la ruta Brossa.  (itinerari general, 
poema per poema: ubicació, descripció, significació: peus de 
pàgina fonts i autoria d’imatges-)  

e.2) La poesia objectual a Sant Miquel dels Sants. 
Reportatge treball de classe: teoria, tallers, ruta Brossa, 
treballs d’equip, presentacions orals, exposició portes oberts 
 f) Exposició: dissenys de l’exposició: logos, cartells, 
invitacions, catàlegs, sala d’exposicions: disseny i muntatge; 
crònica premsa 
e) Prezzi  
f) Línia temporal Biografia de Joan Brossa i la seva obra 
g) Altres (edu365/CREA) 
e) Movie Maker  tots els poemes de les classes. Fotografia-fitxa 
 

 TEMPORiTZACIÓ 

 Setmana  29-11/3-12 Avantguardes i Brossa 

 Setmana dj-dv 9/10-desembre 

Informació web poesia i objectual -temes dels poemes al carrer 

 Setmana del 13 al 17 desembre 

Taller de poesia visual: realització del poema visual a l’aula 

 Setmana del 10 al 14 de gener 

Joan Brossa 2.0: treball per equips a l’aula. Cal portar tot el 

material recopilat (fotos, imatges, vídeos.....) per fer el treball 

Setmana del 17 al 21 de gener:  presentacions orals 
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2. ELS RESULTATS  
Alguns alumnes de 1r de Batxillerat van participar en un concurs d’elaboració 

d’un bloc. El bloc guanyador és el que  recull una selecció dels millors treballs: 

http://www.tmiquebrossa.blogspot.com/. Hi podem trobar els enllaços recomanats 

pels professors sobre l’avantguarda, la Fundació Joan Brossa, el poeta i la seva obra, 

així com les pautes del projecte i els diferents resultats classificats amb etiquetes. 

També hi figura una petita enquesta que recull l’opinió dels alumnes sobre el treball 

realitzat i els enllaços als altres blocs creats pels alumnes. 

 A continuació presentem els treballs organitzats, segons les etiquetes que es 

troben en el bloc. 

2.a. JOAN BROSSA: BIOBIBLIOGRAFIA I ITINERARI DE 

POESIA VISUAL A BARCELONA 

 En aquest apartat  incloem una mostra dels diferents treballs que s’han realitzat 

aquest curs sobre la vida i l’obra del poeta, i també sobre el recorregut de la ruta Joan 

Brossa per Barcelona. A cada treball donem el nom de l’eina 2.0 usada, el dels alumnes 

que l’han realitzat i el seu enllaç. 

1. Biobibliografia de Joan Brossa: 

 

a. Realitzat amb dipity: Alba Gallach i Núria Picas 

 

 

http://www.dipity.com/rodoreda/Joan-Brossa_2/  

http://www.tmiquebrossa.blogspot.com/
http://www.dipity.com/rodoreda/Joan-Brossa_2/
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b. Realitzat amb prezi: Daniel Taboada i Eduard Urgell 

 

 

http://prezi.com/eblvllzw94qr/joan-brossa/  

 

2. Còmic realitzat amb l’eina 2.0 bitstrips: Sergi Masgrau i Gerard Fabregó 

 

      

http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/gerard-fabrego-i-sergi-masgrau.html 

 

3. Revistes digitals de l’itinerari amb l’eina Issuu:  

a. Ivette Magem i Ariadna Poblet 

 

       

http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/ivet-magem-i-ariadna-poblet.html  

http://prezi.com/eblvllzw94qr/joan-brossa/
http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/gerard-fabrego-i-sergi-masgrau.html
http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/ivet-magem-i-ariadna-poblet.html
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b. Aleix Bou i Víctor Castejón 

      

http://joanbrossa1.blogspot.com/2011/02/ruta-brossa-barcelona-aleix-bou-i_466.html  

 

c. Dietari literari que narra l’experiència personal d’una alumna tot 

realitzant la ruta Joan Brossa per Barcelona: Anna Alboquers i Elisabet 

Puigdesens 

   

http://joanbrossa1.blogspot.com/2011/02/ruta-brossa-barcelona-anna-alboquers-i.html  

 

4. Itinerari realitzat amb google maps: Íker Reina i Gil Prat 

             

http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/iker-reina.html  

 

http://joanbrossa1.blogspot.com/2011/02/ruta-brossa-barcelona-aleix-bou-i_466.html
http://joanbrossa1.blogspot.com/2011/02/ruta-brossa-barcelona-anna-alboquers-i.html
http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/iker-reina.html
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5. Vídeo: Sandra Nuri i Anna Giramé 

 

           

http://www.youtube.com/watch?v=P9TysqQXvDQ 

 

 

6. Glogster:   

a. Roger Alemany i Enric Feixas 

 
http://joanbrossa1.blogspot.com/2011/02/joan-brossa-al-carrer-roger-alemany-i.html 

 

b. Mireia Ballús i Xènia Pérez 

 

               

http://xeniapefi.glogster.com/joan-brossa  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=P9TysqQXvDQ
http://joanbrossa1.blogspot.com/2011/02/joan-brossa-al-carrer-roger-alemany-i.html
http://xeniapefi.glogster.com/joan-brossa
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2.b. MOSTRA DE POESIA VISUAL I EXPOSICIÓ 
 

Es recullen diferents treballs que resumeixen l’elaboració dels poemes visuals a 
classe, l’exposició pública a les aules i l’exposició general realitzada el dia de portes 
obertes del col·legi: 

1. Bloc de Mireia Mas i Marta Quintanas 
 

       
http://tmpoesiavisualc.blogspot.com/search?updated-max=2011-01-

26T13%3A09%3A00-08%3A00&max-results=7  

            

 

             
 
http://tmpoesiavisualc.blogspot.com/2011/03/unes-portes-obertes-molt-brossa.html  

 
2. Glogster d’Eduard Clarós i Ferran Tort 

        
 

http://ftortb.glogster.com/poesia-objectual-i-visual/  

 
 

 

http://tmpoesiavisualc.blogspot.com/search?updated-max=2011-01-26T13%3A09%3A00-08%3A00&max-results=7
http://tmpoesiavisualc.blogspot.com/search?updated-max=2011-01-26T13%3A09%3A00-08%3A00&max-results=7
http://tmpoesiavisualc.blogspot.com/2011/03/unes-portes-obertes-molt-brossa.html
http://ftortb.glogster.com/poesia-objectual-i-visual/
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2. c. REPORTATGES WEB 2.0 

 
Els reportatges sintetitzen el tota l’elaboració del projecte: la biografia i l’obra de 

Joan Brossa, la ruta per Barcelona, el taller i les exposicions del poemes visuals. Els 
reportatges s’han realitzat amb llibres i revistes digitals (issuu, ebook), webs (wix) i 
muntatges de vídeo (youtube): 
 

1. Llibres i revistes digitals amb issuu, ebook: 
a. Heleia Caro, Núria Martínez i Carla Selgas 
 

              
 
http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/ebook-resum-projecte-joan-brossa.html 

 

 

 

b. Anna Calm i Elisenda Solà 

              
 

http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/anna-calm-i-elisenda-sola.html  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/ebook-resum-projecte-joan-brossa.html
http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/anna-calm-i-elisenda-sola.html
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2. Wix:  
a. Nina Cardelús i Marta Soler 
 

              
 

http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/marta-soler-i-nina-cardelus.html 

 
 
 
3. Vídeos: 

a. Marta Montpeyó i Olga Casacuberta 
 

     
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IgRNUJssTsw  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tmiquebrossa.blogspot.com/2011/02/marta-soler-i-nina-cardelus.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IgRNUJssTsw
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b.  Laura Armengol i Laia Moral 
 

    
 

http://www.youtube.com/watch?v=OWpUww3gDzQ&feature=player_embedded 

 
c. Eva Bosch i Marta Torras 

 

                   
 

http://www.youtube.com/watch?v=egc0Z74tygI 

 
                     
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OWpUww3gDzQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=egc0Z74tygI
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3. Temporització del projecte 

El projecte de poesia visual es realitza cada any a principis de la 2a avaluació, 

entre els mesos de desembre i gener. Durant el desembre s’imparteixen  les classes 

teòriques sobre les avantguardes i la vida i l’obra de Joan Brossa. També es realitza 

l’itinerari per Barcelona abans de Nadal i es comença el taller de poesia. Després de les 

vacances s’acaba la realització del poema visual i del projecte amb web 2.0 que porta a 

terme cada grup; un cop acabat s’efectua la mostra a l’aula i l’exposició oral dels 

treballs. A principis de febrer, coincidint amb portes obertes, s’organitza l’exposició, 

que es manté durant una setmana i que visiten la resta dels alumnes de Secundària del 

col·legi. Aquesta exposició té uns alumnes que exerceixen el paper de comissaris i són 

els encarregats de fer el logo –que és diferent cada curs-, de muntar l’exposició i de 

realitzar les informacions sobre la biografia de Joan Brossa i la seva producció visual.    
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4. Avaluació del projecte 

Per avaluar el projecte es realitza una graella amb els ítems que es valoren i el 

percentatge de cada ítem. Aquesta graella avaluativa varia cada curs a partir de les 

modificacions i especificitats que es duen a terme el curs concret. El model de graella 

usada aquest curs valora: a) el poema visual en un 30% (la realització, l’originalitat del 

contingut i el resultat final); l’exposició oral en un 20 % (l’ordre en l’exposició, el 

contingut de la mateixa, la dicció i els aspectes gestuals); el treball teòric realitzat amb 

una eina web 2.0 en un 40% ( Dificultat, realització, contingut i originalitat); i la fitxa 

del poema visual, que inclou el comentari literari escrit del poema visual en un 10%. 

Aquesta fitxa s’inclou en l’exposició de tots els poemes. El model de fitxa és el següent: 

 

Alumnes POEMA VISUAL 
.Realització 
.Originalitat,contingut 
Resultat final 
 
30% 

EXPOSICIÓ 
ORAL: 
.Ordre 
.Contingut 
.Dicció i 
gestualització 
 
20% 

REPORTATGE 
POESIA 
VISUAL JOAN 
BROSSA 
.Dificultat 
.Realització 
.Contingut 
.Originalitat 
40% 

FITXA 
POEMA 
VISUAL: 
COMENTARI 
LITERARI 
10% 

GLOBAL 

NOM DE LES 
PERSONES 
DEL GRUP 

     

 

Cal afegir també que els alumnes coneixen anticipadament el valor que es dóna a cada 

aspecte del projecte. També és important considerar que el projecte valora 

pràcticament totes les competències bàsiques del batxillerat, algunes de les quals no 

es contemplen en la resta del temari del curs. Es tracten les següents competències: 

 1. Competència comunicativa: en l’expressió artística, escrita i oral. 

2. Competència en gestió i tractament de la informació: en el treball 

d’organització i selecció de les fonts per al reportatge, així com en la seva 

expressió. 

3. Competència digital: en l’ús de l‘eina web 2.0 

5. competència personal i interpersonal: en l’autonomia que l’alumne ha de 

tenir, individualment i en el grup, per a la realització del projecte. 
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5. Explotació del projecte: llibre de Sant Jordi i revista de 

batxillerat 

Cada any el col·legi organitza un certamen literari de Sant Jordi a tots els nivells 

educatius. Els alumnes de 1r de batxillerat hi participen amb els poemes visuals. Un 

jurat, format per professors de les àrees de llengua i expressions, escull els millors 

poemes visuals, que apareixen a la publicació anual que recull els premis de tota 

l’escola.  

Paral·lelament, i també amb caràcter anual, es publica una revista adreçada als 

alumnes de batxillerat: mkl.btx. Els alumnes de la matèria de Ciències de la Informació 

de 1r fan de periodistes i hi escriuen articles sobre les diferents activitats realitzades. 

Alguna de les activitats que hi apareixen són la ruta de poesia visual a Barcelona i 

l’exposició de portes obertes. 

        

http://issuu.com/llibressantmiquel/docs/llibre_sant_jordi_2010 

 

http://issuu.com/llibressantmiquel/docs/llibre_sant_jordi_2010

