
CONTRA ELS MURS,  
PONTS DE  

C U R S  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Nada es imposible para un CORAZÓN 
en el que reside la buena VOLUNTAD
S A N T A  M A G D A L E N A  S O F Í A  B A R A T

PAU



Eduquem en ser agents constructors de ponts envers els murs que crea l'absència de
pau.

Aquest curs, s'han dut a terme al Sagrat Cor de Sarrià diverses accions solidàries
excepcionals en relació amb els conflictes internacionals.

El nostre caràcter propi i identitat fundacional ens impulsa a donar resposta, des de les
nostres capacitats, a les injustícies detectables que posicionin als nostres germans en una
situació de vulnerabilitat i patiment.

A continuació fem un breu recull de les iniciatives escolars que s'han realitzat en aquesta
línia a banda de totes les campanyes solidàries recurrents. 



EL SAGRAT COR AMB 

LA REALITAT MIGRANT

NADOR

Projecte d'elaboració de materials didàctics
dels alumnes de Cicles Formatius per donar
suport a la missió educadora  de l'exalumna  
Marta Ferré al Marroc. 

ALMERIA

Experiència de voluntariat Marges Vicar amb
exalumnes de l'escola perquè ofereixin un
servei en el lleure infantil en una realitat
intercultural.



EL SAGRAT COR AMB 

UCRAÏNA
Davant la situació bèlica a Ucraïna, s'han dut a terme un seguit de campanyes i
accions solidàries per donar resposta des de la nostres capacitats a la crisi
humanitària actual.  



Acollida
Acollida d'alumnes al nostre centre:

       2 ucraïnesos a Primària
       3 ucraïnesos a l'ESO i 2 menas 

Creació de campanyes estudiantils de
recaptació com la jornada esportiva
de batxillerat, el bingo solidari i la
venda de pastissos.

Recollida de sacs, mantes, tovalloles,
bolquers i roba d'abrigar per nens i
adults... per l'Associació Ucraïnesa de
Barcelona.
Repte solidàri amb Càritas Diocesana
de Barcelona a favor d'Ucraïna. Es
van recaptar 6.700 €.  

Suma

Reflexió
Pregaria conjunta de tots els col·legis
del Sagrat Cor d'arreu d'Europa.
Oració i diàleg a través de l'acció
tutorial i el vídeo de la Clarín.
Classe magistral del conflicte bèl·lic a
Cicles Formatius.


