Presentació
Per segon any les escoles d’educació infantil i primària de la comarca del Garraf
han participat en l’experiència col·laborativa de Fem un conte per Sant Jordi.
En aquest Cd-rom que us presentem trobem 25 contes en què han participat 123
grups de 25 escoles.
Enguany s’ha creat un espai Wiki on els diferents grups han escrit els seus contes
de forma cooperativa. Aquest treball consisteix en que una classe inicia la història, pensa el títol del conte, fa una il·lustració i la posa a la wiki, els següents
grups van continuant i donant forma als diferents capítols del conte fins arribar al
desenllaç final. Cada grup fa una il·lustració per al capítol que ha escrit.
Us animen a viatjar per Un món diferent, per El Petit Planeta, per El Somni Interminable, i amb La Màquina del Temps, De viatge a la Selva, a fer nous amics
amb El Follet Entremaliat, amb La Princesa que escrivia, amb En Trilú, el Rellotge
Viatger, amb La Princesa Rosella, amb El Gos de la Princesa, La Marieta Perduda,
a enamorar-vos amb La Fletxa de l’Amor a conèixer personatges fantàstics
com El Monstre Terrorífic, El Drac dels 4 elements, La Serp del futur, El Cotxe Lluna, El Cocodril Enric a sentir el misteri de ben a prop amb L’Esquelet Misteriós,
La Nit al Cementiri, El Misteri de la Casa Encantada, La Família desapareguda,
L’Estàtua d’Or i els seus misteris,La Clau Màgica, La Classe Estranya... i a somiar
amb la fantasia, la il·lusió d’un conte per Sant Jordi.
Agraïments a la Cooperativa Abacus per l’edició d’aquest Cd-rom, al Consell
Comarcal del Garraf que promociona l’exposició itinerant dels contes i als ajuntaments de Canyelles, de Cubelles, d’Olivella, de Sant Pere de Ribes i de Vilanova i
la Geltrú per potenciar aquesta iniciativa.
I, especialment, molt especialment, a la Carolina Granadino que ha fet les
il·lustracions que emmarquen el Projecte.
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40 anys de compromís
amb l’educació
Des d’Abacus cooperativa estem molt il·lusionats de celebrar un any de l’obertura de
l’establiment a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. La nostra arribada a la comarca del Garraf va
néixer de la ferma voluntat d’acostar a les famílies, les escoles i els mestres els nostres productes i serveis, així com les activitats educatives, culturals, solidàries i mediambientals que promovem.
Abacus cooperativa va establint acords de col·laboració amb empreses, institucions i entitats
amb qui compartim valors als entorns culturals, educatius i cooperatius de l’àmbit local. Estem
molt satisfets, doncs, de continuar la nostra trajectòria a la comarca de la mà del Centre de
Recursos Pedagògics del Servei Educatiu del Garraf, donant suport per segon any consecutiu a la iniciativa que queda recollida a aquest llibre-cd. Amb l’edició i difusió d’aquest recull
de contes, hem tingut l’oportunitat d’impulsar un projecte que estimula la creativitat, el gust
dels infants per la literatura i la cooperació entre les escoles.
Vilanova i la Geltrú ha estat, i és, una ciutat pionera de la renovació pedagògica i l’ensenyament
en català a Catalunya, i per aquest motiu ens sentim especialment lligats a aquest territori, ja
que Abacus cooperativa ha treballat des del seu naixement, l’any 1968, per donar suport a
aquests moviments. Per això és tan important per a nosaltres la bona acollida que hem tingut a
la comarca en aquest primer any. L’entenem com un reconeixement al nostre compromís amb
la societat, la cultura, l’educació i el cooperativisme als territoris que segueixen duent a terme
projectes renovadors en aquests camps.
Elsa Esteban
Cap d’establiment de Vilanova i la Geltrú
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