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Editorial
En tot aprenentatge entren en joc dues concepcions que cal co-

mentar:

a) l�educació, en el sentit intrínsec com a procés d�ensenyament,
aprenentatge...
b) l�educació ètica, els valors de la nostra societat.

Tant pel que fa al primer com al segon aspecte, són conceptes
dinàmics, canviants i, alhora transformadors i transformables de la
condició humana.

Per una banda, tot aprenentatge és fruit de l�experiència. Qualse-
vol cosa que ens passa, que succeeix tant externament com interna,
és una oportunitat que ens brinda la vida per aprendre. I és un pro-
cés personal i natural que ens aporta una possibilitat de canviar. Viu-
re és aprendre i, aquest acte dura tota la vida. Per tant, no només
aprenem a l�escola, al col·legi, a la universitat o amb els llibres. Tam-
bé ho fem a la vida quotidiana, en les activitats d�oci, amb els amics,
amb la família, a la feina.

 De la «tàbula rassa» de què partim quan naixem, podem arribar
molt lluny. Depèn de nosaltres mateixos.

Per altra banda, ens considerem éssers socials i aquesta afirmació
constata que ens relacionem, interactuem en un marc de convivèn-
cia. Mestres i professors amb alumnes, alumnes entre ells, pares i
mares amb els seus fills i filles i tota la combinatòria possible.

El nostre model de societat ha estat regit, fins ara, per una sèrie
de valors, considerats tradicionals, que provenien dels tres pilars on
s�assentaven els fonaments de la nostra societat: la família, l�escola i
l�església.

Sabem molt bé que, al segle XXI, els nous eixos són els mitjans de
comunicació, la tecnologia i l�economia. La seva influència es fa pa-
lesa davant els infants i joves, és a dir, els nostres alumnes, fills i filles.
La moda, la publicitat, el consum, tenen més impacte, més adeptes
en aquests estrats socials. I nosaltres exclamem, no amb certa resig-
nació, que «s�han perdut valors», que «on són aquells valors de sem-
pre». Possiblement tenim raó si creiem que ja no hi són o que s�han
transformat.

Donar les culpes als altres és massa fàcil i estèril. Dir, des de l�esco-
la, que les famílies no se n�ocupen i considerar, des de les famílies,
que avui no s�ensenyen aquestes coses. Ni uns ni altres; ni tant, ni
tant poc. En el fons, el que cal és fer un viratge cap a dintre, a cadas-
cú de nosaltres mateixos i considerar que, com adults, hem d�ense-
nyar amb unes actituds i uns sentiments que transmetrem.

Aquí rau el secret: per viure la solidaritat, hem de sentir que l�altre
ens necessita; per viure honestament, cal que abans sentim la neces-
sitat de ser íntegres. En el fons estem parlant d�un estil de ser ètics i
aquest es fonamenta en què tot allò que vivim i per tant aprenem,
ha de fer el camí de dintre cap a fora.

Si volem «recuperar» els valors, aquells que anomenem fonamen-
tals o tradicionals, hem de crear les bases de diàleg i reflexió amb els
infants i els joves, per arribar a un consens dels nous valors emer-
gents que donin sentit a la nostra societat canviant. Cada acte que
realitzem, allò que fem i diem davant d�un públic tan receptiu com
són els nostres alumnes i fills amb qui ens relacionem, és una bona
oportunitat per rellançar aquests nous valors. No val quedar-nos em-
presonats en la queixa del que «s�ha perdut». Ara toca dialogar, rees-
tructurar i redefinir.

Carles Hernández i Alcaraz, Dep. Psicopedagogia

Laboratori d�idiomes

Aquest curs
el col·legi ha fet
una gran inver-
sió en un labora-
tori d�idiomes.
És una aula
d�utilitat per a
les llengües es-
trangeres estudiades al centre (anglès i francès) i
qualsevol altra matèria que pugui aprofitar les ca-
racterístiques multimèdia esporàdicament. És tam-
bé un espai on es pot treballar amb grups fent
activitats diferents (mentre uns veuen un vídeo,
per exemple, altres poden estar conversant o fent
un listening).

El laboratori té trenta-dos llocs escolars formats
per una pantalla per cada dos alumnes, un auricu-
lar, un micròfon i la consola de l�alumne.

Per al professor una taula-consola que contro-
la el funcionament de la classe, casset especial, ví-
deo, PC, projector, càmera i TV.

La taula-consola permet interconnectar tots
aquests estris i fer autèntics muntatges.

El laboratori consta de dues xarxes:
-La xarxa d�audio, amb la que els alumnes po-

den escoltar gravacions (vídeo, PC, casset), fer
gravacions per mitjà del micròfon en qualsevol for-
mat, parlar amb el professor i amb els companys
de la classe, ja sigui en conversa de grup o bé indi-
vidualment.

-La xarxa de vídeo, que permet als alumnes veu-
re imatges de vídeo, digitals (DVD) i PC (exercicis).

 En un futur es podria ampliar amb una xarxa
LAN que permeti a cada alumne disposar d�un or-
dinador (PC) i ell mateix fer autoaprenentatge.
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Entrevista amb...

Toni Albà
En Toni Albà Noya, va néixer el 13 d�agost de l�any

1961 a Vilanova i la Geltrú (el dia que van fer el mur de
Berlín, deia ell tot fent broma). Es va formar a l�École
Internátionale de Théâtre Lecoq de París i treballà durant
gairebé deu anys a França, amb la companyia Dram Bakus.
Després de recórrer Europa, Àfrica i Canadà amb l�espec-
tacle Opération Fu, tornà a Catalunya per crear la seva
pròpia companyia. Amb l�espectacle L�Ombra, aconseguí
diversos premis -entre ells el de la Crítica Teatral de
Barcelona-, i un gran èxit de públic, cosa que també pas-
sa amb Brams o la Kumèdia dels herrors, juntament amb
Sergi López. Actualment, continua la gira amb tots dos
espectacles.

Començarem amb una pregunta força típica, però cre-
iem que als nostres lectors els pot interessar. Què et va
motivar a ser actor de teatre? Com és que vas anar primer
a França?

Ui! doncs jo quan era petit volia ser veterinari, perquè
em feien molta gràcia els metges amb aquelles bates blan-
ques... i de més gran m�hagués agradat fer biologia, però
em van suspendre les matemàtiques. I, doncs va arribar
un dia en què els meus pares es van assabentar que ana-
va tres dies a la setmana a fer classes de mim a Barcelona
i va ser quan vaig decidir dedicar-me plenament al teatre.

Doncs, la veritat és que l�institut del teatre d�aquí és
una mica avorrit, tenen uns mètodes molt poc estructu-
rals i bé... el Ricard Salvat em va dir: Per què no mires
d�entrar al Lecoq de París? I allà em va anar tot fantàstic,
si més no, els mètodes que utilitzen a mi em van ajudar
més a l�hora d�interpretar.

Què va suposar per a tu la teva primera fira de Tàrrega?
Va ser una experiència maquíssima, amb l�espectacle

Manicòmic del Tricicle. Hi havia com a 2.000 persones ve-
ient-me i és clar, vulguis o no, em va donar bona propa-
ganda. A part que vaig treballar amb gent amb molta
experiència i molt professional.

Com s�aprèn a imitar personatges populars? Algun
d�ells t�ha felicitat o bé t�ha criticat?

Ui no! mira, un dia vaig estar parlant amb el Mas unes
dues hores sobre política (els dos érem masos) i tot i que
la nostra intenció no era fer-li propaganda, ell ens va dir
que li havia anat la mar de bé! I vaja, em va felicitar, li va
agradar molt.

Quan estàs imitant a algú arriba un punt en què el
Toni Albà es transforma i arriba a pensar com el personat-
ge?

Buf! Tu quan imites has de ser el primer en creure�t
que allò que dius és veritat, i si tu en tens aquesta segure-
tat li transmets a la gent. Això li passa molt al Pujol. És un
gran orador, i pots estar amb els ulls clucs (ens ho fa...) i
anar rellegint mentalment el discurs que es té tan ben

llegit i rellegit. I el sents,
te l�escoltes i té una se-
guretat, una franquesa
quan parla que te�l creus,
sigui veritat o no és clar,
perquè de promeses
incomplides...

L�Aznar és un perso-
natge que ha intentat
molt imitar al Pujol en la
forma d�actuar, però és
insegur. I l�ha pres del tot
com a paradigma.

Bé, el que et deia, que pots estar imitant a un perso-
natge blablabla (ens imita el Maragall) i mentrestant pen-
ses: ostres! he deixat el cotxe mal aparcat! I blablabla, ai
el focus!

Què consideres més important en un autor tan polifa-
cètic com tu?

Treballar, treballar moltíssim. Observar la vida i els per-
sonatges que m�envolten. Veure vídeos que em gravo de
votacions al parlament o del congrés dels diputats...

Parla�ns una mica de l�experiència de sortir al progra-
ma Set de Nit.

Va ser genial. En Toni Soler és un directoràs, molt amic
meu també i ens ho passàvem pipa. Era llegir els guions i
dir, aquí hi posarem això o allò altre i hi traurem... ostres
serà divertidíssim! I anàvem improvisant.

Improvisàveu molt?
I tant. Bastant. Els del grup era una mica allò de dir a

veure quina gamberrada fem o diem avui, tots trèiem la
part més infantil que conservem dins, en el sentit de ga-
nes de jugar i de passar-ho bé.

Algun cop t�has sentit identificat amb algun personat-
ge al qual has donat vida?

Sempre, i no perquè t�identifiquis amb la seva ideolo-
gia o manera de fer, sinó perquè és un nou repte com a
actor.

De tots els professionals amb els que has treballat, n�hi
ha algun que recordis especialment?

Buf! De molts, de moltíssims. Amb en Sergi López vam
fer la Komèdia dels herrors i ara som molt amics... amb
molts, amb molts: Emilio Aragón, Àlex Casanovas, Andreu
Buenafuente, Toni Soler...

Acaba�ns la frase: per ser un bon actor o actriu cal...
Treballar, treballar molt.

Lligams agraeix l�atenció que va dedicar-nos l�artista
tot i la molta feina i pressa que tenia i l�afecte i paciència
que ens va mostrar en tot moment.
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Els alumnes de 2n de Batxillerat assisteixen a un
programa de Catalunya Ràdio

El dimarts 8 d�octubre tots els alum-
nes de 2n curs de Batxillerat i els redac-
tors de la revista Lligams, van anar a Tor-
re Ramona, a la seu de la Confraria del
Cava, des d�on es transmetia el progra-
ma radiofònic El matí de Catalunya Rà-
dio, conduït pel confrare de mèrit Antoni
Bassas.

Aquesta retransmissió era un dels ac-
tes que la Confraria de Vins i Caves de
Sant Sadurní organitzava amb motiu de
la Setmana del Cava.

Els alumnes van arribar a quarts de deu
i varen ser obsequiats amb un esmorzar,
mentre per la ràdio retransmetien publi-
citat i es connectava amb la seu.

A les deu i sis minuts s�assis-
tia a les lliçons d�economia recre-
ativa amb els professors Fabià
Estapé i Josep M. Ureta, i tot l�es-
pai -fins a les onze- va estar de-
dicat a diferents explicacions i
punts de vista bàsicament al vol-
tant del cava i la seva economia.

Els convidats en la tertúlia va-
ren ser el President de la Confra-
ria, Joan Juvé Santacana, i el del
Consell Regulador Sr. Gustau
Garcia Guillamet.

 Més tard, es va assistir a di-
ferents espais radiofònics: a les
onze i cinc El dietari de Baltasar
Porcel, a dos quarts de dotze l�Es-
pai d�humor Alguna pregunta
més? i entremig del programa
van fer una connexió en directe
amb la Gisela (la cantant
d�Operación Triunfo), la Reina del
Cava d�enguany, que no havia
pogut assistir al programa, i dues
representants de la nostra revis-
ta van poder-la entrevistar.

Amenitzant el matí, la Coral
Sant Sadurní va intervenir dues
vegades i va tancar el programa
amb una cançó per brindar.

El dilluns 11 de novembre a 2/4 de 12 del migdia, els alumnes de 4t
d�ESO van tenir l�honor d�assistir a la xerrada del Sr. Josep Simon i Mill a la
sala d�actes de l�escola.

En Josep, ex-pres del camp d�extermini nazi de Mauthausen, va narrar
les seves experiències durant la Guerra Civil Espanyola, la segona Guerra
Mundial i l�època de reclusió en aquest camp.

Aquest republicà de noranta anys va néixer a Olvan (Berguedà) l�any 1912.
En plena Guerra Civil l�obligaren a allistar-se i fer camí en direcció cap a

França, on pensava trobar la llibertat, en canvi, topà amb la 2a Guerra Mun-
dial i quedà empresonat dins d�Europa.

Del camp de concentració de Sant Cebrià va ser traslladat amb tren a
Mauthausen on hi passà quatre anys, tres mesos i onze dies.

Aquest període és el títol del seu llibre on explica les vivències del temps d�em-
presonament i que des d�aquí recomanem.

Durant la seva xerrada, va impressionar molt l�alumnat ja que va narrar expe-
riències veritablement dures, donant a entendre i reincidint en el «costum nazi»
d�exterminar gent amb motiu de satisfacció.

Gràcies a persones com ell, tenim testimoni de les injustícies de la guerra.

Conferència d�un ex-pres
del camp de concentració nazi de Mauthausen



4

Pares delegats
dels cursos 02-03
EDUCACIÓ INFANTIL

Cargols A
ROSICH - GARCIA*

Cargols B
SORIANO - PEDROLA*

Bambis A
OLIVÉ - PALAU

Bambis B
LUCENA - NAVARRO

Esquirols A
TORRELLARDONA - RAVENTÓS*

Esquirols B
GAVALDÀ - VILOMARA*

Elefants A
SANTACATALINA - FERRER

Elefants B
CARRASCO - ESTELLER

PRIMÀRIA

1r A: CANALS - CANALS*

1r B: PÉREZ - CREMADES*

1r C: CASTELLVÍ - FERNÁNDEZ*

2n A: ALMIRALL - ROMEU*

2n B: TORNÉ - ESTEVE*

2n C: DURAN - DOMINGO

3r A: DEPALLE - PARELLADA*

3r B: ANDRÉS - VALCÁRCEL

3r C: XAUS - MOLINARI

4t A: CARDÚS - PARERA

4t B: CUNILL - PONCE

4t C: PONS - GALLART*

5è A: CARBÓ - SARDÀ

5è B: MARTÍN - VALENCIA*

5è C: SAYAS - PALLAROLS*

6è A: CARRERAS - MORAGREGA

6è B: SOLER - ISART

6è C: ROBLES - PÉREZ*

Delegats i
sotsdelegats curs
2002-2003

ESO

1r ESO A Mariona Fillat Gomà
John Shepherd Moreno

1r ESO B Carles Manobens Mora
Irene Carrasco Mossinger

1r ESO C Rut Ribas Martí
Íngrid Alcázar Cillan

2n ESO A Laia Cardús Parera
Marta Dedeu Ros

2n ESO B Sandra Corrales Paz
Alba Tarrida Moron

2n ESO C Adrià Serrano Moreno
Regina Piñol Rovira

3r ESO A Marta Font Zuazua
Eloi Helbig Bordas

3r ESO B Jordi Bermejo Gregorio
Joan Mercader del Moral

Fòrum
de delegats

El dia 20 de novembre els representants
de totes les classes del col·legi vàrem fer
una reunió preparatòria per al fòrum que
faríem el dia 4 de desembre juntament
amb altres escoles de Sant Sadurní.

Aquest fòrum ja es va dur a terme el
curs passat i com que va resultar molt po-
sitiu, l�Ajuntament de la Vila, que és qui
ho va moure, va decidir tornar-ho a repe-
tir.

El fòrum es va fer a l�Índex, amb la co-
ordinació del Servei de Joventut de Sant
Sadurní.

Els conductors de la trobada van ser
educadors de l�Escola Forca de Barcelona,
que a partir d�unes activitats didàctiques
ensenyaven a  parlar en públic, a organit-
zar assumptes de l�escola, a fer bé el pa-
per dels delegats/es...

3r ESO C Toni Gana Ros
Verónica Carrión Peña

4t ESO A David Fernández Guerrero
Ariadna Hileno Bonastre

4t ESO B Jordi Albesa Ros
Roger Lluch Parellada

4t ESO C Aïda Llucià Valldeperas
Jordi Araujo Font

BATXILLERAT

1r A Miquel Tetas Reig
Aina Belmonte Costa

1r B Enric Peña Garre
Miquel Reina Antolín

1r C Ada Font Tió
Lluís Vidal Ollé

2n A Núria Solà Jagüe
David Creixell Mediante

2n B Anna Fernández Andrino
Francesc Boneu Pascual

2n C Anna Gago Benedí
Xavier Martín Font

ESO - BATXILLERAT

1r ESO A: CASTELLVÍ - FERNÁNDEZ*

1r ESO B: TURON - VIDAL*

1r ESO C: JUST- CASAS

2n ESO A: CARBÓ - SARDÀ

2n ESO B: PINTADO - JOU

2n ESO C: COSTA - RIBAS

3r ESO A: IBÁÑEZ - OLIVELLA*

3r ESO B: MERCADER - DEL MORAL*

3r ESO C: PONT - FIGUERAS

4t ESO A: FERNÁNDEZ - GUERRERO

4t ESO B: CABELLO - MARTÍNEZ

4t ESO C: LLUCIÀ - VALLDEPERAS

1r BATX. A: GUMARA - FERRET*

1r BATX. B: MATA - ROCA*

1r BATX. C: FERRER - AVALOS*

2n BATX. A: ALBESA - ROS*

2n BATX. B: CORTADELLA - VILLAGRÀ*

2n BATX. C: FORNS - CASADO

*Elegits el curs 2002 - 2003
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La Castanyada

 EDUCACIÓ INFANTIL
El passat 31 d�octubre va ser el dia de la Castanyada. Els nens d�educació

infantil van viure aquesta diada amb molta il·lusió i alegria.
La senyora Marieta castanyera va ar-

ribar a la tarda carregada de castanyes
que ella mateixa havia anat a collir al
bosc especialment per als nens d�Edu-
cació Infantil.

Tots els alumnes van acabar men-
jant castanyes, cantant i ballant amb
la senyora castanyera.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - Cicle inicial
La mateixa tarda del 31 d�octubre, els alum-

nes de la primera etapa de primària van tenir
una visita sorpresa. La castanyera Silvestreta (que
venia d�un bosc veí al de la Marieta) va aparèi-
xer acompanyada per una colla de follets.
Aquests van repartir llibres als alumnes de se-
gon i castanyes per a tothom.

La música i la dansa van acabar d�arrodonir
la tarda.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - Cicles mitjà i superior
Els nois i noies d�aquests dos cicles varen passar la

tarda fent una gimcana (cicle mitjà) i gaudint d�un bere-
nar (cicle superior) pel qual havien fet un concurs. Els
guanyadors varen ser:

GIMCANA
1r Premi 3r A: Xavier Agüero, Àlex Cándido, Francesc

Cueto i Rubén Muñoz.
2n Premi 3r B: Pol Ràfols, Alba Vidal, Daniel Miravet,

Laura Barriendos i Rut Sabaté.
3r Premi 4t A: Judit Bermejo, Rocío Garnateo, Sílvia

Llopart i Mariona Cardús.
BERENAR
De 6è A: Míriam Carreras, Ester Ayora, Meritxell

Sánchez, Irina Pardo, Cristina Garcia i Laura Gil.
De 6è B: Elena Ferrer, Anna Reyes, Íngrid Subirats, Gemma Duran, Iris Veros, Ester Redondo i Laura Granados.
De 6è C: Laia Godet, Esther Maurenza, Patrícia Soria, Anna López, Meritxell Sardà i Estefanía Gómez.
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Projectes 2002 - 2003
Ja fa dos anys que cadascuna de les classes d�Educació

Primària tria un tema que vol estudiar i durant tot l�any
els alumnes de cada classe hi treballen. Des de totes les
assignatures, amb visites culturals, entrevistes...

Aquest any els temes escollits són els següents:

1r
A. La font
B. El riu
C. El pi

2n
A. L�àguila
B. Com es fa el vidre?
C. Com és la Balena?

3r
A. El linx
B. Coneixem el lleopard.
C. Conèixer el món dels jaguars

4t
A. El futbol
B. Conèixer el gos i el veterinari

C. Ruta Gaudí per Barcelona i imitació d�alguns de-
talls. (veure foto d�aquest projecte a l�apartat de
sortides culturals)

5è
A. Edat Mitjana
B. Edat Mitjana
C. Edat Mitjana

6è
A. L�huracà
B. Els icebergs
C. Els guèiser

Els alumnes de 4t d�ESO han participat junt
amb d�altres moltes escoles d�arreu d�Europa en
un projecte anomenat «el joc de la Borsa» en el
que han après a jugar-hi de manera fictícia, tot
comprant i venent accions a través de les llistes
de l�Eurostroxx 50 mitjançant internet.

Aquesta experiència ja s�ha portat anterior-
ment a terme en altres països com ara Alema-
nya, i és molt profitós per als estudiants perquè
així tenen l�oportunitat de conèixer de prop el
concepte d�economia i els problemes que en de-
riven.

El joc s�inicià el 25 de setembre i acabà el 3 de
desembre. El capital inicial del que l�alumnat dis-
posava eren uns 50.000 euros i el nombre de
valors corresponia a 150. Les borses intervento-
res eren les de Frankfurt, Madrid, Londres, París,
Viena i Milà.

El joc estava promocionat per la Caixa de
Sabadell i hi participaven grups de 2 a 8 estudi-
ants d�entre 12 i 19 anys amb un professor-aju-
dant i l�assessorament de la Caixa d�Estalvis per-
tinent. El joc es pot trobar al portal d�internet
www.espaijove.com, amb tot tipus d�informaci-
ons des de les dates, les llistes de valors...

Aquesta experiència ha estat positiva i es tor-
narà a repetir amb altres grups d�alumnes quan
el joc torni a entrar en funcionament.

«El joc de la Borsa»

Taller d�expressió oral
Els alumnes de 5è i 6è van estar

preparant esquetxos d�obres de tea-
tre per treballar l�expressió oral de les
assignatures de llengua catalana, llen-
gua castellana i anglès.

Les diverses actuacions es van fer
a la sala d�actes de l�escola i l�experi-
ència va resultar d�allò més positiva.
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Tallers de Cicle Inicial
Com cada any, els alumnes d�aquest cicle trien un taller de manualitats
conduït per professores i/o mares del col·legi. Aquest curs cal agrair la
col·laboració a:

Mònica Guilera (Marieta de fang)

Imma Miró (Fil·loxera de pasta de sal)

Montse Feixó (Ampolles decorades)

Marta Bel (Pots de caramel)

Anna Roca (Erugues de paper)

Montserrat Puigmartí (Màscares de guix)

Núria Escolà (Maraques)

Montse Bargalló (Titelles)

Durant la primera quinzena de
novembre els alumnes de primària
del col·legi Sant Josep van col·-
laborar exitosament amb el projec-
te de la Creu Roja que consistia en
recollir material higiènic per als in-
fants saharauís.

Aquesta va assignar a l�escola la
recollida de pintes per tal de com-
pletar el projecte higiènic amb el
que tot l�Alt Penedès ha col·laborat
amb diferents objectes per a la hi-
giene com ara raspalls de dents,
pasta dentrífica, pastilles de sabó...
Tot ha estat enviat a Creu Roja de
Barcelona (seu central de la campa-
nya) la qual era responsable de
distribuir-ho a finals de novembre
al Sàhara.

Ajudem
a la Creu Roja

Aquest any ha sorgit un nou pro-
jecte: La Coral Juvenil de Sant Josep.

La idea va néixer del professor de
música Gregori Martínez, juntament
amb els tutors de 4t, pensant en una
nova experiència que acosti els nois
i noies al món de la música i en l�ac-
te de comitat dels alumnes que aca-
ben la 2a etapa d�ESO.

La coral està dirigida per Gregori
Martínez i la formen 36 alumnes, (la
majoria noies) de 4t d�ESO que as-
sagen cada dijous al migdia.

Les primeres classes van ser de
tècniques vocals i selecció de veus.
Els temes amb què han començat
són Espiritual negre.

Per Nadal i Sant Jordi faran les
seves primeres actuacions però, el
plat fort el reserven per al final de
curs.

Neix una Coral
al col·legi
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Eleccions per al Consell Escolar

SECTOR D�ALUMNES
REPRESENTANTS

Aquest any han tornat a haver-hi eleccions per formar el nou
Consell Escolar. És per aquest motiu que l�última setmana del mes
de novembre i la primera de desembre els alumnes que es presenta-
ven com a candidats van fer campanya (penjant cartells, passant
per les aules a promocionar-se...)

Els candidats van ser dotze:

1. Adrian Andrés Valcárcel

2. Laia Cardús Parera

3. Sergio Carricondo Sánchez

4. Kilian Cussó Martínez

5. Maria Font Zuazua

6. Edgar Mata Roca

7. Rut Ribas Martí

8. Kirian Romero Gómez

9. Marc Santiago Guerrero

10. Patrícia Torreño Sánchez

11. Carles Valls Colomer

12. Ricard Viloca Amat

El dia 4 de desembre es van celebrar les eleccions. De 510 alum-
nes que podien participar-hi van haver-hi 467 votants, 29 d�aquests
vots van ser en blanc i 32 nuls.

Finalistes: Maria Font, Laia Cardús i Ricard Viloca

L�alumna guanyadora fou la
Maria Font Zuazua, amb 158
vots, seguida de la Laia Cardús i
Parera amb 67 vots i el Ricard
Viloca Amat, amb 58.

SECTOR DE PARES I MARES
REPRESENTANTS
Hi havia dues candidates i to-

tes dues formaran part del nou
Consell:

-Assumpta Ferret Cugat
        (Batxillerat)

-Dolors Morera Solà (ESO)

SECTOR DE PROFESSORS
REPRESENTANTS

També es presentaven dues
candidates i totes dues formaran
part del nou Consell Escolar:

-Mercè Guiu Colom
(Batxillerat)

-Mercè Sánchez Camps
(ESO)
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Sortides Culturals

SORTIDES DE PRIMÀRIA

1r
dia 26 de setembre: visita a la vi-

nya.
dia 2 d�octubre: sortida a Frei-

xenet.
dia 27 de novembre: teatre Cal

Bolet de Vilafranca a veure una obra
musical titulada «La volta al món en
80 caixes».

11 de desembre: visita al museu
de Xocolata.

2n
27 de setembre: sortida a la vinya.
4 de novembre: Caves Codorníu.
13 de novembre: sortida al

Montseny, pel tema de «L�home i la
natura» i van estudiar el castanyer i
l�alzina.

27 de novembre: teatre Cal Bolet
(veure 1r curs).

3r
20 de novembre: sortida al zoolò-

gic.
27 de novembre: teatre Cal Bolet.
3 de desembre: visita a l�ajunta-

ment de la vila.

4t
12 de novembre: excursió a Can

Miqueló de Centelles «Un viatge pel
cel» (visita a un planetari inflable).

27 de novembre: teatre Cal Bolet.

4t C
28 de novembre: excursió a

«Barcelona Gaudí».

5è
22 de novembre: excursió al Cim

de les Àligues a Sant Feliu de Codines
per veure com viuen les aus de rapi-
nya en captiveri i altres espècies.

27 de novembre: teatre Cal Bolet.

6è
13 de novembre: teatre de la com-

panyia «Chapertons» a veure l�obra
BOOM!

22 de novembre: excursió a
Cardona on es visitaren les mines de
sal i el castell juntament amb l�esglé-
sia romànica de Sant Vicenç.

27 de novembre: teatre Cal Bolet.

SORTIDES D�ESO

1r
28 d�octubre: Fageda d�en Jordà i

Olot.

2n
19 d�octubre: Jornada medieval al

castell Montsonís (Lleida).

3r
28 de novembre: Granollers. Mu-

seu de la ciència.

4t
28 de novembre: Parc Natural del

Montseny.

SORTIDES DE BATXILLERAT

1r i 2n
22 d�octubre: sortida a la tarda a

Barcelona per a l�assignatura de llatí
a veure una exposició anomenada
«Escripta manent».

22 de novembre: sortida al teatre
de Vilafranca (matí) per a l�assigna-
tura de filosofia.

1r
30 d�octubre: sortida a Girona a

veure el Call jueu.

2n
8 d�octubre: ràdio (Confraria del

Cava) i alumnes de la revista Lligams.
6 de novembre: Xerrada - Taller

Criptografia (UB).
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Preparant el Nadal
La majoria d�activitats relaciona-

des amb la festa del Nadal sortiran
comentades i amb la fotografia cor-
responent en el proper número de
la revista Lligams. De totes maneres
l�eficàcia de redacció i l�ajuda del
col·laborador permanent i fotògraf
Jordi Font, han fet possible que
comptéssim amb algunes de les
imatges.

EDUCACIÓ INFANTIL: Les profes-
sores d�Educació Infantil ornamen-
tant l�entrada del col·legi petit.

Aquest any el tema era
Montserrat i han fet l�abadia en mi-
niatura, l�escolania amb els caps dels
alumnes de la secció, l�aeri que puja
i baixa, un trenet que funciona... Una
Meravella!

PRIMÀRIA: Com cada any, els alumnes dels cursos de Primària fan tallers
manuals i els productes que n�obtenen els venen a la fira de Nadal (veure
notícia «tallers» d�aquesta mateixa revista). Aquests diners van destinats a
CARITAS.

En aquesta fira que es va fer el dia 14 de desembre hi havia diferents
escenes del pessebre, estands amb tots els productes exposats, un altre de
recollida d�aliments per al barri del Raval de Barcelona, un miniestudi fotogrà-
fic, una parada per degustar torrades i embotits... L�assistència va ser un èxit.

La Direcció del Col·legi agraeix la col·laboració desinteressada dels alum-
nes voluntaris de 4t d�ESO que varen preparar decorats i varen ajudar en tot el
que va caldre per a la Fira.

TEATRE
Els Pastorets de Primària
El grup d�alumnes de tea-
tre extraescolar de cinquè i
sisè de Primària van prepa-
rar l �obra de teatre «Els
pastorets del Ferrer Magí»
d�Enriqueta Capellades, re-
presentada l�última setma-
na de Nadal per a tots els
cursos d�Educació Primària
i per als avis de la residèn-
cia de Sant Sadurní d�Ano-
ia. L�obra va ser dirigida per
la Núria Plazas, tutora de
cinquè A.
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Esports
ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS

En les activitats extraescolars de l�escola hi participen
aproximadament uns seixanta alumnes de l�escola. Les
activitats es realitzen des del mes d�octubre fins al final
de curs.

La temporada acaba de començar i es porten disputa-
des poques jornades. (veure graella de resultats).

Hi ha dos equips de futbol sala masculí i una catego-
ria infantil on hi ha els alumnes de primer i segon d�ESO,
entrenats per Òscar Martínez.

L�altre categoria de cadet, la componen els alumnes
de tercer i quart d�ESO, entrenats per Xavier Ramírez.

També hi ha dos equips de bàsquet femení coordinats
pel professor Àlex Esteve. L�equip d�infantils, compost per
les alumnes de primer i segon d�ESO, amb l�entrenadora
Marta Bel i la segona categoria de cadet, la qual està
formada per alumnes de tercer i quart d�ESO, amb l�Àlex
Esteve com a entrenador.

Els equips de bàsquet entrenen dues hores a la set-
mana i els de futbol sala, una.

La competició es realitza els dissabtes.
Pel que fa a hoquei, hi ha un equip d�iniciació i quatre

equips federats. Els seus entrenadors són: Albert Bel, Marc
Gual, Eloi Mitjans, David Pedrola i Àlex Ros. Tots entre-
nen dos dies a la setmana i els federats tenen partits el
cap de setmana (veure graella de resultats).

LLIGA 2002-2003 D�HOQUEI

RESULTATS PRIMERA VOLTA:

JORNADA 1

PREBENJAMÍ: SANT JOSEP 0 - IGUALADA HC 10
BENJAMÍ B: SANT JOSEP 7 - FINQUES OLESA 7
BENJAMÍ A: SANT JOSEP 3 - IGUALADA HC 6
ALEVÍ: SANT JOSEP 5 - IGUALADA HC 0
INFANTIL: SANT JOSEP 7 - IGUALADA HC 3

JORNADA 2

BENJAMÍ B: SANT JOSEP 1 - OLÍMPIC VILANOVA 15
BENJAMÍ A: SANT JOSEP 10 - CE LAIETÀ 2
ALEVÍ: SANT JOSEP 10 - CE LAIETÀ 2
INFANTIL: SANT JOSEP 6 - CE LAIETÀ 8

JORNADA 3

BENJAMÍ B: SANT JOSEP 3 - LA SALLE BONANOVA 6
BENJAMÍ A: SANT JOSEP 25 - SANT RAMON 0
ALEVÍ: SANT JOSEP 11 - UE CLARET 1
INFANTIL: SANT JOSEP 7 - UE CLARET 4

JORNADA 4

PREBENJAMÍ: SANT JOSEP 3 - SFERIC-TERRASSA 0
BENJAMÍ B: SANT JOSEP 0 - SANT RAMON 11
BENJAMÍ A: SANT JOSEP 44 - SFERIC-TERRASSA 0
INFANTIL: SANT JOSEP 13 - SFERIC-TERRASSA 1

JORNADA 5

PREBENJAMÍ: SANT JOSEP 0 - CP RIUDEBITLLES 0
BENJAMÍ B: SANT JOSEP 0 - SAMÀ VILANOVA 10
BENJAMÍ A: SANT JOSEP 16 - EM  SANT JOAN 4
ALEVÍ: SANT JOSEP 13 - EM SANT JOAN 2
INFANTIL: SANT JOSEP 3 - CP VILAFRANCA 3

JORNADA 6

PREBENJAMÍ: SANT JOSEP 0 - SANT CUGAT 16
BENJAMÍ B: SANT JOSEP 2 - CP SITGES 6
BENJAMÍ A: SANT JOSEP 17 - SANT CUGAT 1
ALEVÍ: SANT JOSEP 2 - SANT CUGAT 17
INFANTIL: SANT JOSEP 4 - SANT CUGAT 6

JORNADA 7

PREBENJAMÍ: SANT JOSEP 0 - SANT MIQUEL 6
BENJAMÍ B: SANT JOSEP 2 - SANTA MARGARIDA 6
BENJAMÍ A: SANT JOSEP 19 - SANT MIQUEL 1
ALEVÍ: SANT JOSEP 5 - SANTS MONTJUÏC 4
INFANTIL: SANT JOSEP 4 - SANTS MONTJUÏC 6

JORNADA 8

PREBENJAMÍ: SANT JOSEP 0 - IGUALADA HC 10
BENJAMÍ B: SANT JOSEP 2 - FINQUES OLESA 5
BENJAMÍ A: SANT JOSEP 3 - IGUALADA HC 2
ALEVÍ: SANT JOSEP 3 - IGUALADA HC 9
INFANTIL: SANT JOSEP 2 - IGUALADA HC 5

JORNADA 9

PREBENJAMÍ: DESCANSA
BENJAMÍ B: SANT JOSEP 4 - OLÍMPIC VILANOVA 6
BENJAMÍ A: SANT JOSEP 20 - LAIETÀ 1
ALEVÍ: SANT JOSEP 11 - LAIETÀ 1
INFANTIL: SANT JOSEP 4 - LAIETÀ 6
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Esports

Coordinació:
Jordi Font i Assumpta Varias

Impressió:
Gràfiques KERPE, SL - Vilafranca
Dip. L. B-40.180/97Butlletí informatiu del Col·legi Sant Josep

- Sant Sadurní d�Anoia -

Per exprés mandat del que disposa la nova llei de protecció de dades, L.O. 15/1999 de 13 de desembre, posem en el vostre coneixement que
les dades que consten en el butlletí informatiu Lligams procedeixen del B.D. General del Col·legi, recordant-vos que en qualsevol moment podeu
accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-vos dirigint-vos a la secretaria del Col·legi en hores hàbils.

RESULTATS BÀSQUET
INFANTIL FEMENÍ

JORNADA 1

SANT JOSEP 18 - EL VENDRELL 16

JORNADA 2

SANT JOSEP 21 - SUBIRATS 30

JORNADA  3

LA GRANADA 14 - SANT JOSEP 20

JORNADA 4

SANT JOSEP - SANT ELIES (ajornat)

RESULTATS BÀSQUET
CADET FEMENÍ

JORNADA 1

LA MÚNIA 9 - SANT JOSEP 25

JORNADA 2

SANT JOSEP 25 - OLÈRDOLA 19

JORNADA  3

LA GRANADA 48 -  SANT JOSEP 32

JORNADA 4

SANT JOSEP 17 -  IES ALT PENEDÈS  19

JORNADA 5

SANT JOSEP 24 - ÍNTER 15

La mati-
nada del pas-
sat dia 1 de
novembre ,
en Xavier Se-
gura perdia
la vida en un

accident de trànsit. En Xavier,
que tenia 27 anys, havia estat
alumne de l�escola en els cur-
sos 89-90 (1r de BUP) i 90-91
(2n de BUP).

La direcció i tot el Col·legi
dóna el condol a la seva famí-
lia.

En record
a Xavier Segura

Equip de redacció:

Ada Font Tió, Loli Gil González,
Míriam Jurado Sánchez, Alba Mestres
Rojas, Georgina Painous Domènech,
Marian Parera Miró i Mercè Puig Camps.

Com cada any, el col·legi participa d�alguna manera o
altra amb la Marató de TV3.

L�any passat va ser conscienciant els alumnes amb unes
xerrades i aquest any ha estat més sonat.

 El dia 15 de desembre a la tarda, els alumnes de música
extraescolar varen fer una gran actuació a la sala d�actes
de l�escola i els diners que es van recollir de les entrades
varen ser enviats a la Marató.

Aquest any la Fundació de la Marató s�ocupa de l�artri-
tis i altres malaties inflamatòries cròniques.

Tots les actuacions i altres activitas relacionades amb la Fundació es feien el mateix dia 15 de desembre.
Finalment el col·legi va recaptar 895 euros.

Concert al col·legi per recaptar
diners per a la Marató de TV3

Felicitació de Nadal
El Col·legi Sant Josep us desitja un bon Nadal i un Any 2003 amb Pau.


