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Com a entitat educativa que treballa amb infants i joves som conscients de la importància dels refe-
rents per als nois i noies a l’hora de conformar els seus valors, la seva identitat i la seva mirada del món.  
Hi ha més referents masculins que femenins en diversos àmbits com la ciència, la cultura, la política, etc. Cer-
tament, hi ha hagut poques dones reconegudes en aquests àmbits per manca d’oportunitats però, a més, les 
poques que hi ha hagut han estat poc visibilitzades.

Amb vocació de divulgar les seves aportacions i generar referents femenins en l’imaginari de les noves genera-
cions, la Fundació Pere Tarrés ha elaborat aquest calendari per al curs 2019-2020 adreçat a l’àmbit educatiu com 
ara escoles, centres socioeducatius, centres d’esplai, famílies, etc.

Calendari del curs 2019/2020

Neus Català 

Els Guiamets, 1915 - 2019

Activitat: Trencant murs. Construïm castells o tirem murs?, Publicada per la revista Estris de la Fundació 
Pere Tarrés, per Míriam San José Cirera. 

Aquest mes de novembre us proposem treballar recursos pedagògics en 
torn la figura de:

Supervivent del camp de concentració nazi de Rabensbrück

Infermera de professió, Neus Català va tenir sempre la vocació 
d’ajudar els altres i de lluitar a favor de la llibertat. Al final de la Guerra 
Civil Espanyola va ajudar a fugir a França un grup d’infants. Allà es 
va unir a la resistència contra el nazisme, activitat que la va portar 
a ser detinguda i traslladada al camp de concentració de dones de 
Rabensbrück. Hi va viure tota mena de desgràcies, però en va sortir 
viva i amb prou energia per continuar la lleva lluita, aquest cop contra 
el franquisme. 
Va dedicar la seva llarga vida a mantenir viu el record de les milers 
de dones que va veure morir a Rabensbrück i a defensar els drets 
humans. Va morir l’abril del 2019, amb 103 anys.

“La vida és bonica, i vaig lluitar a mort per conservar-la.”

LLIBERTAT



Trencant murs
Construïm castells o tirem murs? 

Espai
Preferiblement interior.

Material
Dues baralles de cartes, cinta 

adhesiva, 1 grapadora. 

Temps aproximat 
Des de 45 minuts  

Breu definició:  
Dinàmica de grup adreçada especialment 

al grup d’adolescents i joves.

Participants: 
Entre 6 i 16.

Objectius per als infants o joves: 
• Treballar en equip per 

assolir un objectiu comú.
• Solidaritzar-se amb situacions 

de vulnerabilitat aliena.
• Treballar envers dificultats 

externes.

Introducció
Es fan dos grups amb el mateix nombre de 
participants. La persona que dirigeix la dinàmica 
explica a cada grup que, amb una baralla de cartes, 
han de fer un castell el més alt possible. 

Per fer la dinàmica, s’ha de motivar l’activitat sota la 
premissa de dos bàndols. Per exemple, cada grup 
pot representar una banda i altra d’una frontera o un 
mur (com podria ésser el mur de Berlín, un camp de 
refugiats...), on a una banda es donen recursos i a 
l’altra no.

Desenvolupament
Un cop es fan els grups, es reparteixen les cartes a cada grup. En aquell moment, la persona que dirigeix la 
dinàmica començarà a reforçar positivament un grup: repartint-los més material (cinta adhesiva, grapes, goma 
d’enganxar...), animant-los, lloant el resultat del seu castell, etc. 

L’altre grup, però, tindrà només les cartes i, a mesura que construeixen el castell la persona que dirigeix la 
dinàmica els menysprearà i, si cal, el tirarà al terra. 

Avaluació 
Per tancar l’activitat, esperem que un dels grups acabi el castell i iniciem un diàleg amb els dos equips: Com 
us heu sentit? Quines actituds us han sorprès de l’altre grup? Trobem situacions semblants avui dia al nostre 
entorn? Podem aprofitar les reaccions que hem observat dels nois i noies de cada grup durant l’activitat en aquest 
diàleg final. 

Possibles reaccions:
Del grup avantatjat: Rols competitius que reaccionen reforçant la desigualtat, rols en què algú vol ajudar l’altre 
equip perquè percep la injustícia...

Del grup amb menys recursos: Identificar aquelles persones que només es fixen en la injustícia i es queixen i es 
revolten, d’altres accepten la situació i no lluiten ni la qüestionen, altres que directament s’aixequen i agafen el 
material...

El diàleg grupal final ens ajudarà a identificar si el grup s’ha solidaritzat o no amb l’experiència viscuda.

Fitxa publicada per la revista Estris, de la Fundació Pere Tarrés, per Míriam San José Cirera.


