novetat abril 2012
Després del gran èxit del llibre La pregària de la porta,
ara Juanjo Fernández ens presenta la seva esperada continuació

PREGUEM DE LA A A LA Z
Juanjo Fernández Sola
D’ençà de la seva publicació el 2008, La Pregària de la Porta ha
esdevingut un llibre de referència i de gran utilitat per a
moltes famílies, escoles i parròquies. Doncs bé, tots els que ja
havíeu esgotat aquelles pregàries esteu d’enhorabona, perquè
arriba Preguem de la A a la Z!
Què vol dir preguem de la A a la Z? Vol dir poder fer pregària
amb els fills, amb els néts, a casa, a l’escola, a la catequesi, a
l’esplai, a l’agrupament... Vol dir pregar a partir de les coses
més quotidianes, de tot allò que ens acompanya en les
nostres vides: els Amics, la Família, el Joc, les Notícies, les
Paraules, el Vent, els Llibres... i també l’Oli, els Colors, les
Bastides, els Obsequis, els Semàfors, la Xarranca... i la Pasta
de dents! A les 75 pregàries de Preguem de la A a la Z n’hi ha
al menys una per a cada lletra de l’alfabet! Així podreu pregar
pel Dilluns i pel Divendres, per les Cançons i pel Diàleg, per
la Pau i per la Guerra, per la Roba bruta i per l’Univers...
Perquè cada dia, i per tot arreu, trobem molts motius per
pregar, per pregar de la A a la Z!
........................................................................

«Enhorabona pel nou llibre, Messi de les
pregàries!»
Màrius Serra

«Pregar és respirar, escoltar, deixar-se
interrogar pel misteri, acollir la Paraula,
hostatjar-la en l’ànima fins que doni fruit
abundant. «Preguem de la A a la Z»,
amb l’estil didàctic i pedagògic que
caracteritza la prosa de Juanjo Fernàndez,
és una excel·lent notícia, el perfecte regal
d’aquest Sant Jordi 2012»
Francesc Torralba

ISBN: 978-84-9846-647-8
Col·lecció: A cel obert
PVP (sense IVA): 12,02 €
PVP (amb IVA): 12,50 €
Pàgines: 106
Mides: 14,50 x 21,50 cm
Pes: 172 grams
Encuadernació: Rústica amb

solapes
Llengua original: Catalana

Juanjo Fernández Sola està casat i té dos
fills. Ha estat professor durant 18 anys a
l’Escola Tècnica Professional del Clot
(Barcelona). Ha estat monitor i responsable
de colònies d’estiu, i participa activament a
la Comunitat Cristiana Sant Pere Claver del
Clot, on ha fet de catequista de grups d’infants i joves
durant molts anys. Ha escrit obres de teatre sobre temes
religiosos i de valors, ha coordinat la publicació de Respecte,
Responsabilitat, Reflexió: un triangle de valors per a la
Secundària (Papers de Pedagogia Ignasiana-Barcanova) i ha
publicat La Pregària de la Porta (Claret), Déu ens perdona
sempre (Publicacions de l’Abadia de Montserrat) i ¡No Abras
el Cajón! (Stonberg).
En l’actualitat és consultor pedagògic a la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya, on coordina els projectes
telemàtics i és responsable del projecte Escola Multilingüe,
però la seva activitat principal és la de conferenciant,
impartint xerrades a alumnes, mestres i famílies sobre
temes educatius ben diversos (www.juanjofernandez.com).

Del mateix autor:
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