
PREGÓ DEL DIA D’EMILIE. 3 D’OCTUBRE DE 2021 

 

Ahir diumenge, vam tornar a commemorar 

el dia d’Emilie de Villeneuve. 

Un altre 3 d’octubre fem memòria de 

l’exemple i actitud que ens ha deixat Emilie 

i que perduren fins avui dia.  

Seguim la seva empremta. Com? Essent 

sensibles a la realitat i el moment que vivim. 

Moments de resiliència, una paraula que vam descobrir el curs 

passat, i que vam interioritzar amb maduresa i ganes de superar 

moments que fins ara no havíem viscut... Hem tingut por, hem 

crescut davant l’adversitat, ens hem enfortit, i aquí estem, 

intentant normalitzar el nostre dia a dia, però sense perdre mai la 

sensibilitat cap a les persones febles del nostre món. 

Ens interessem i ajudem a qui ho necessita. Som també Escola 

amb Cor. 

Emilie, ens ha fet costat i ens el fa en aquests moments. Emilie és 

present entre nosaltres perquè dia a dia recordem el seu cor de 

mare cap a tots nosaltres.  

Hem iniciat un altre curs, també diferent. Però, seguim posant 

l’accent a la força que tenim com a equip de persones sensibles i 

resilients, i al compromís de ser cada dia una mica millors en el 

sentit més ampli de la paraula. 

Per segon any, seguim amb el mateix lema de curs: La força de 

l’equip depèn del teu compromís. 

Seguim fent-lo nostre aquest nou curs. Equip i compromís és una 

combinació d’optimisme i de bons resultats, n’estem segurs. 

Aquests dies a les aules treballarem les dinàmiques d’Emilie, que 

tot i divertir-nos coneixerem més i millor Emilie.  

Emilie com a dona exemple. Emilie amb cor de mare. Emilie com 

a compromís... Bon dia d’Emilie i bon curs. Tot anirà bé perquè 

som un gran equip i amb molt de compromís. 



 

A tu. Km 0 KM.0 - A TU (Videoclip Oficial) 4’30’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=_b_PX2oqMS4

