
novetat gener 2023

Un viatge de cinema
Assumpta Montserrat i Montserrat Claveras

En Lluc, la Laia, en Marc i la Maria s’embarquen 
en una aventura que canviarà les seves vides. Ens 
portaran a explorar el món i les seves complexitats. 
De la mà dels seus mentors, escriuran un diari de 
vivències personals narrades en primera persona.

Volen ajudar-nos a cercar respostes i solucions als 
reptes de la societat d’avui, per construir-la dia a dia, 
amb justícia, equitat i sostenibilitat, des d’una mira-
da atenta a l’altra. 

Si et deixes interpel·lar, aquest llibre interactiu farà 
que tu siguis el protagonista. 

Autor
Assumpta Montserrat. Nascuda a 
Barcelona, és doctora en Comunicació 
i Música per la Universitat Ramon Llull 
(URL) i llicenciada en Història per la 
Universitat de Barcelona (UB). Pianis-
ta formada al Conservatori Superior 

de Música del Liceu i màster de Musicoteràpia per la 
Universidad de Vic. 
És professora del Màster de Pedagogia Musical i Mu-
sicoteràpia i professora titular de música. És autora de 
diverses publicacions on combina les seves passions: 
música, cinema, docència i art. 

Montserrat Claveras. Nascuda a Bar-
celona, és doctora en Història de l’Art 
per la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
de Tarragona i diplomada en Ciències 
Religioses per l’Institut de Ciències 
Religioses de Barcelona.  

És professora de religió a un institut d’educació se-
cundària de Barcelona. Ha publicat diversos estudis i 
articles en llibres d’art, història, religió i cinema, i ha 
impartit cursos de religió i cinema. 
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interès comercial
- Una proposta innovadora en català: recur-
sos cinematogràfics per dinamitzar equips 
de treball

- Un recull que fomenta l’educació en valors 
i el respecte per les cultures


