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Editorial: No a la Guerra En Fermín
Garrido
es jubila

En Fermín Garrido
va néixer a Belorado (a
la província de Burgos)
l’any 1938, i va entrar a
l’escola el gener del curs
1969-1970.

En aquell
moment el di-
rector era en
José Paniego
Ribero i l’escola
només compta-
va amb l’antic
edifici, on ara hi
ha Educació in-
fantil.

En aquell
moment era una escola de nens i només en el Bat-
xillerat s’admetien les noies. Però el temps passa,
les coses canvien i l’escola i el Fermín també.

En Fermín es va casar amb la Conxita Oliver
(que  també havia estat mestra), i varen tenir dos
fills: l’Anna (actualment llicenciada en Economia) i
en Joan (que estudia a l’Abat Oliva).

Durant tots els anys que el Fermín ha estat
mestre, ha impartit classes de moltes assignatu-
res; a Batxillerat va estar donant llengua castella-
na i a l’actual primària ha fet de tutor de tercer
curs i ha donat classes de socials, plàstica, natu-
rals i llengua castellana.

Amb ell s’iniciaren les primeres colònies, junta-
ment amb el professor José Luis Bermúdez  i una
etapa esportiva d’hoquei. Ell ens va conduir cap a
la federació, va ser un dels promotors del Garraf-
Penedès, va fer d’entrenador... I gràcies a ell tam-
bé vam poder ser campions de Catalunya i Espa-
nya.

El seu fill també estima l’esport i actualment el
trobem jugant de júnior amb el Noia.

Com a mestre sempre ha tingut un lema:
“Aprendiendo se mejora, y mejorando se crece”
que ha estat transmetent als seus alumnes al llarg
de la seva carrera.

El dia de la seva jubilació va preparar un bere-
nar per a tot el claustre de professors i va ser obse-
quiat amb un quadre d’orles (un desig que tenia
des de fa anys) i una escultura de Lorenzo Quinn.

T’enyorarem Fermín!

QUÈ ESTÀ PASSANT?

Com en els
moments impor-
tants de la histò-
ria mundial, el
problema de l’Iraq
contagia un tarannà crític en l’actualitat on vivim, en què moltes
decisions, que possiblement determinaran el nostre destí, es pren-
dran en un període de temps relativament breu. És clara la pre-
gunta en aquests moments: Quin és el camí correcte? Quina és
l’enginyosa solució que permetrà fer avançar el món cap allà on
els nostres principis racionals i morals apunten? És evident que
intentar posar en dubte allò que anomenem “els nostres princi-
pis” queda a fora de l’abast d’aquest article, fet pel qual en pre-
sumirem la seva veracitat. Així doncs, es planteja el ja tan menci-
onat “dilema”: sí o no a la guerra?

Seria una puerilitat pensar que aquests que recolzen la com-
panya bel·licista iniciada pels EUA, ho fan per la ja tan predicada
alliberació mundial del mal suprem que representa la figura del
dictador iraquià. I si és això cert, quines són les veritables raons
que empenyen al bàndol del “sí”, a la guerra? Derrocar el règim
de Saddam Hussein o simplement l’adquisició a un mòdic preu
de la reserva de petroli situada al Golf Pèrsic? Tenint en compte el
fructífer negoci dut a terme pels EUA en el passat amb la venda al
propi règim iraquià de les armes de destrucció massiva -de les
quals precisament ara en reclama la destrucció-, creiem que la
resposta a la pregunta abans plantejada està clara.

D’altra banda, i aplicant el mateix criteri incrèdul, estem obli-
gats a dubtar també d’aquells qui s’enfervoreixen i s’oposen a la
guerra amb argument tan llaminer com la pau i felicitat a tot
preu, i que sorprenentment, en el seu raonament, no tenen en
compte el genocidi del poble Kurd i el radical caire dictatorial de
Saddam. Quins són aquests sentiments que els fan obviar al marc
d’il·legalitat internacional en què s’enclava l’actual “pau”? Potser
odi als EUA? Potser els interessos econòmics que tenen alguns
països en mantenir l’actual situació? Interessos electorals més que
oportunistes?

Però, al marge de tants i tants interessos d’ambdues postures,
se’ns plantegen serioses sospites: No existeixen organitzacions
creades exclusivament amb la finalitat de solucionar de forma
neutral aquesta mena de conflictes? Com és que la seva paraula -
si és que la tenen- no sembla tenir pes quan s’analitza els avan-
tatges i inconvenients de cadascuna de les postures? Ens ha de
donar peu això a dubtar de la seva efectivitat?

En definitiva, i tenint en compte la presumpta inexistència ofi-
cial d’un punt de vista objectiu, nosaltres ens veiem obligats a
fer-nos enrere i plantejar-nos si podem confiar en què a algú li
interessi el que realment succeeix per tal de cercar-ne la veritable
solució. Som nosaltres els únics? Què està passant?

Joan Gené, David Ollé i Jaime Arroyo
Alumnes de 2n de batxillerat
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Recordant El Nadal
El patge Persifal
Els petitons de la casa lliuraven les seves cartes plenes de desitjos al patge Persifal.

Els Pastorets
Les professores d’Educació Infantil continuen tenint l’humor de representar
la seva versió dels Pastorets per a tots els nens i nenes de la seva secció.

Teatre Extraescolar
Els Pastorets
Els pastorets també els van fer els
alumnes de teatre extraescolar
(nens de 5è i 6è de Primària). Graella de postals GEGANTS

L’esperit del Nadal també es va viure participant en el concurs de
disseny de postals de Nadal.
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Gimcana

Lliurament de premis a Batxillerat

Els alumnes d’Eso i Batxillerat s’ho van passar d’allò més bé fent la gimcana.

El lliurament de premis va estar molt amenitzat: actuacions, concerts...

Recaptació per
a Càritas

Com cada Nadal, els pares i alumnes del col·-
legi col·laboren amb la campanya de recollida de
diners per a Càritas. Aquest any es varen recollir
2.783,54 euros i el mes de gener es va fer el lliura-
ment de dita quantitat a mossèn Carles i una re-
presentant del grup Càritas de la vila.
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Els premis literaris de Nadal
Concurs de Nadal

Els alumnes de Primària -a partir del segon cicle- varen fer
concursos de poesies i de contes confeccionats en grup. Els re-
sultats varen ser brillants i encara es poden consultar a la web
del col·legi.

Els guanyadors foren els següents:

CONTES DE NADAL
3r A: Els Amics, Helena Isart Esteva, Anna Tejedor Sánchez, Jaume
Pedregosa Castelo i Marta Raventós Moreno.
3r B: Els Animals del Bosc i el Pare Noel, Carla Montserrat Carrión,
Núria Miquel Molet, Jordi Pedregosa Castelo i Daniel Miravet
Martín.
3r C: El Ninot de Neu i els Quatre Nens, Sandra Cendrós Cueto,
Marc Gumà Martí, Sadurní Oliver Civil i Yves Echarri Sanchís.
4t A: Ja torna el Nadal, Laia Ràfols de Pascual, Jaume Mañé
Chaparró, Maria Marquillés Galdeano, Àngels Furró Crusat i Pau
Casas Pujol.
4t B: La Balena i el seu Nadal, Carlota Sánchez Seral, Laia Pérez
Guerrero, Judit Gallego Ferreres, Carmen Vidal Gutiérrez i David
Barea Mir.
4t C: Un planeta nou, Pau Garriga Roselló, Aritz Ferrer Millas,
Cristina Romero Cuenca, Ariadna Pons Gallart i Anna Hernández
Cueto.

POEMES DE NADAL
5è A: Lídia Màrquez Pérez, Anna Sabater Sabaté, Núria Vila
Domingo i Anna Orga Corcobado.
5è B: Cristina Castro López, Laia Escuel Jou, Marc Fernández
Guerrero i F. Xavier Castellet Julià.
5è C: Sergi Canals Canals, David Aguilar Clarés, Xavier Castellví
Homs i José Luís Gil González.

CONTES DE NADAL
6è A - 1r premi: Tulipi, el regal, Elisabet Isart Almirall.
6è A - 2n premi: El tió també té sentiments, Joseph Caballé
Colomé.
6è B - 1r premi: Relat d’una bola de Nadal, Christian Méndez
Justo.
6è B - 2n premi: Tot per tots, Joaquim Peropadre Roig.
6è C - 1r premi: La búsqueda del Pare Noel, Sergi Torrents Palla-
rès.

6è C - 2n premi: La nit màgica, Joseph Miquel Molet.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA i
BATXILLERAT
Els nois i noies d’aquesta secció varen participar en el concurs
de narrativa i poesia, sota el lema “la realitat del Nadal”.

Els premis van ser:

ESO
1r ESO A:  Algo más
que un tronco, Ma-
riona Fillat Gumà.

1r ESO B: Momentos
que no se olvidan,
Patricia Chas Gómez.

1r ESO C: Un Nadal
ben diferent, Mariona
Ballaster Vidal.

2n ESO A: Estimat dia-
ri, Laura Carbó Sardà.

2n ESO B: Nadal a
Maputo, Anna Gumà
Sánchez.
Navidad de ayer, na-
vidad de hoy, Anna
Viñas Miquel.

3r ESO A: El Nadal, es-
pecial, Marta Vila
Domingo.

3r ESO B: Els temps
canvien, el Nadal tam-
bé, Mireia Arnan Amat.

3r ESO C: Diari d’un Nadal de la postguerra, Albert Farrreras
Aragonès.

4t ESO A: Un lloc només per a ell, Meritxell Ruiz Bajo.

4t ESO B: Sents tu també els sospirs del vent, Nerea Pinedo
Painous.

4t ESO C: La realitat del Nadal, Aïda Llucià Valldeperas.

BATXILLERAT
4t premi: Mi sueño, mi Navidad
Pluma dorada, Laura Cazador Rius (2n Batx. B)
3r premi: La realitat del Nadal
Satriari, Joan Maria Amat Rubio (1r Batx. A)
2n premi: La realidad de la Navidad
Un indio descalzo, Jaime Arroyo Pedrero (2n Batx. A)
1r premi: Qui ets tu?
Antoinine de Saint Éxupery, Ada Font Tió (1r Batx. C)
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Entrevista amb...

Sr. Creixell
El Sr. Pere Creixell i Pascual és membre de la Fundació del

nostre col·legi des que es va crear l’any 1991 i des de l’any
1996 és el President de la Comissió de direcció de la mateixa.

Què és una fundació?
Una fundació és un element jurídic que serveix bàsicament

per administrar entitats sense ànim de lucre. Bàsicament ad-
ministren col·legis, hospitals... És una eina jurídica.

Com va néixer aquesta fundació?
Va néixer l’any 1991, va venir a substituir el que era una

Cooperativa. La Cooperativa s’havia creat en el seu moment
quan es va construir la nova escola (el nou edifici). Em sembla
que al 1970.

Estava regida com totes les cooperatives per una junta
rectora, pel seu president, un tresorer... que s’anaven reno-
vant periòdicament. Els formants eren tot pares perquè el
col·legi és de tots els pares. No té un propietari, fins i tot ara,
amb la fundació, l’escola segueix sent dels pares. I el canvi de
Cooperativa a Fundació va ser per temes fiscals, administra-
tius, i per garantir-ne la continuïtat.

Quin paper té vostè dins de la Fundació?
Una fundació té un patronat que és el qui la governa. Mana

com si fos l’amo però no l’és. El patronat està constituït per
17 persones; en aquest moment hi ha un president, un
vicepresident, un secretari i 14 vocals. Jo sóc un vocal. El Pa-
tronat de la Fundació delega les diferents funcions a cinc per-
sones, totes vocals, que juntament amb alguns pares repre-
sentants, l’administrador i direcció constituïm la junta admi-
nistradora del col·legi. Ens anem reunint normalment cada
quinze dies, i allà es toquen els temes que van sortint del dia
a dia.

Quines funcions fan els pares delegats de curs?
Els pares delegats de curs fan una funció important. N’hi

ha dos de cada aula de cada nivell, i encara que sigui a títol
personal, perquè en definitiva no arriben a representar ofici-
alment a tots als pares, el que fan és fer arribar directament
l’opinió dels pares respecte al funcionament del col·legi, si hi
ha alguna queixa... funcionen una mica de censors. Intercan-
viem informació, mantenint dues reunions per curs que acos-
tumen a ser al mes de gener i al mes de maig (al final de cada
cicle). Intentem canalitzar una mica els seus comentaris i les
seves propostes i opinions.

Però, com es canalitzen les observacions d’aquests dele-
gats?

Ens reunim i recollim els seus comentaris, les seves opini-
ons, les seves queixes i després, en la reunió que fem cada
quinze dies, els del Patronat posem sobre la taula els temes i
busquem solucions, si és que n’hi ha.

  Quines obres importants es preveuen?
D’obres importants ja no se’n poden fer massa perquè el

col·legi ja té gairebé tota la seva capacitat de volum constru-
ïda, les importants les vam fer aquests últims anys. Per la re-
forma, es va haver d’ampliar el nombre d’aules per la ratio
d’alumnes per aula. Es van haver de construir les parts supe-
riors de les ales de l’edifici, tant de primària com d’ESO i Bat-
xillerat. Aquestes obres potser són les més importants. Se n’han
anat fent d’altres de millora, com pot ser la valla perimètrica

dels patis, la visera de l’entrada que ens protegeix quan plou,
el preescolar que es va renovar pràcticament tot fa tres o
quatre anys, la cuina que també ha millorat moltíssim, la part
llogada del menjador...  L’obra més grossa que potser ens queda
és la coberta de la pista d’hoquei que tenim prevista, si no
passa res, per a l’estiu de 2004.

Quina opinió li mereix l’actual claustre de professors?
Bé, jo em puc regir una mica per l’experiència personal

dels qui he anat coneixent en aquests anys que he estat a la
junta i per referències i perquè més o menys ja ens coneixem
tots una mica, l’opinió que tinc del claustre de professors és
molt bona. Jo crec que són grans professionals i que és molt
positiva. No és per donar cova, és de veritat, és la realitat.

Quines característiques destacaria del nostre col·legi?
Home no sé. A veure... Jo, de col·legis, a banda del nostre,

no en conec cap més. Els conec una mica de referència. Jo
diria que a diferència de molts instituts que estem veient,
potser cal tenir en compte l’aspecte de la disciplina i que som
un col·legi que intenta introduir canvis. L’últim que es va
produir va ser el de la vestimenta de l’alumnat, entenem que
calia fer-ho. Pel que fa a la part educativa, és molt important
el claustre de professors que tenim i la feina que fan. És molt
bona, espero que millor que els altres.

S’ha plantejat el col·legi recuperar la FP dissenyada per la
nova reforma educativa?

Sí. Això és relativament nou, encara no ho hem acabat de
definir però sí que s’ha comentat en algunes ocasions i la idea
és posar-ho en marxa. Entenem que els alumnes que vulguin
optar per una altra línia que no sigui el Batxillerat, per exem-
ple, sense sortir de l’escola puguin continuar fent un cicle
professional. Aquesta seria la nostra màxima il·lusió però... hi
ha diversitat d’opinions i d’idees. Suposo que no tot s’acaba
amb el Batxillerat.

L’any 2005 es complirà el centenari del naixement del col·-
legi. Com es prepararà la celebració?

Doncs no en tinc ni idea, no n’hem ni parlat. Encara queda
temps i em penso que això seria una cosa que caldria comen-
çar a moure aviat i lògicament hauria d’afectar a l’alumnat.
Haurien de ser els alumnes i el claustre de professors els qui
ideessin coses. Ells són l’ànima de l’escola i nosaltres podem
fer que s’engegui el que ells proposin. Nosaltres els recolza-
rem en tot moment, però de moment no hem pensat en res
especial, estem oberts a opinions i suggeriments.
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Un exalumne
guanya el
primer Premi
de Poesia
a la Universitat

En Sergi Oliva, que el curs pas-
sat encara estava a la nostra es-
cola, va guanyar el primer premi
de poesia de la UPC amb un poe-
ma titulat Desaparences internes.
Dit premi va ser remunerat per la
quantitat de 300 euros, i publicat
en el llibre commemoratiu de fi-
nalistes universitaris.

5è Concurs de Poesia Curta.

Carnaval 2003

El Dijous Gras
Durant tot el dia hi va haver alguns dels grups-classes que van fer esmor-

zars, berenars o petites sortides pel poble per anar a menjar-se la truita,
però els més petits de la casa la van saborejar al menjador de l’escola. Els
cuiners i les professores els varen preparar pa amb tomàquet i truita i els
menuts només calia que es llepessin els dits.

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
El senyor Carnestoltes va arribar el dia 21 i aleshores els nens i nenes de Preescolar varen fer tota mena de Tallers per

tenir-lo content: màscares, barrets, llaços, disfresses...
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Carnaval 2003
A Primària, els alumnes també van estar fent algun taller o portant alguna

“pallassada” per fer feliç al protagonista: les sabates diferents, la cara pinta-
da... I és que el Carnestoltes és tan poca-solta!

El pregó del Carnestoltes el van fer els alumnes de 6è el dia 28 de febrer a
les 9 del matí des d’un dels balcons del col·legi. Tot
seguit, els alumnes varen
anar a disfressar-se i a pintar-
se a les seves classes.

Després, des de P-3 fins a
l’últim curs de Primària es des-
plaçaren fent una gran rua cap
a la plaça de la Bòbila per ce-
lebrar la festa del Carnaval jun-
tament amb la resta d’escoles
de Sant Sadurní d’Anoia.
Com cada any, alguns
alumnes de Batxillerat i
ESO van anar-los acom-
panyant amb disfresses i
música pel carrer.

Cada col·legi anava
vestit d’un color diferent
i, aquesta vegada, a no-
saltres se’ns havia assig-
nat el color vermell.

Al pati de Primària, a la tarda, cremaven
el Carnestoltes.

Els Concursos
PRIMER CICLE D’ESO

El primer cicle d’ESO va celebrar el
Carnaval a la sala d’actes de l’escola.
La participació va ser molt variada i
divertida i el premi se’l va emportar
2n d’ESO A,  amb una desfilada i una
paròdia del Sr. Aznar.
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3r, 4t D’ESO I BATXILLERAT

Aquests cursos varen fer un concurs al gimnàs de l’escola.
Els alumnes de 2n de Batxillerat n’eren els organitzadors. Es tractava d’imitar un anunci de TV i fer alguna actuació

que hi tingués relació. Ells havien inventat un programa de televisió i on hi encabien els diferents espectacles.

Els premis que varen atorgar van ser:

Premi als millors dels millors ......................... 4t d’ESO C
Premi als més originals ................................. 3r d’ESO B
Premi al millor vestuari ........................... 1r Batxillerat B

Premi a la millor coreografia ......................... 4t d’ESO A
Premi al menys millor ................................... 3r d’ESO A
Premi a l’actor revelació .............................. Joan Eroles
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Portes Obertes
El passat diumenge 16 de març es

van celebrar les Portes Obertes. La dia-
da va començar amb una missa a la par-
ròquia del poble amb la col·laboració
d’un grup d’alumnes de l’escola que van
tocar instruments i van llegir pregàries.
En finalitzar, els assistents podien anar
a l’escola per visitar les classes, les dife-
rents exposicions i l’actuació al pati de
Primària. L’actuació s’iniciava amb una
interpretació musical dels alumnes de
música extraescolar (conduïts pel Pep
Picas) i a continuació cadascun dels cur-
sos (des de P-5 fins a 6è de primària)
van fer un seguit de balls de la història
connectats entre si gràcies a un conte
explicat per un personatge fictici: el vent
Tet.

Mentre els pares i mares visitaven i
es distreien, també podien gaudir del
servei de bar que portaven els alumnes
de 3r d’ESO.

(Els tutors i tutores d’aquest curs
agraeixen la col·laboració de les famíli-
es que varen fer pastissos, magdalenes
i altres delicadeses).

Exposició de Van Gogh a Educació Infantil

Exposició de Van Gogh a Educació Infantil

Del dia 3 al 9 de març totes les escoles de Sant Sadurní van participar en
la catorzena setmana de l’arbre organitzada per ADEMA.

El nostre col·legi també va
participar-hi i el dia 25 de fe-
brer dos alumnes de cada curs
de tercer de primària, van anar
a gravar a Ràdio Sant Sadurní
un programa sobre la fabrica-
ció i el funcionament d’una de-
puradora casolana que havien
fet a la classe.

L’exposició dels treballs pot
trobar-se al vestíbul de l’esco-
la de música “La llar”.

ADEMA organitza la... Setmana de l’arbre

Danses de la Història

L’estudi-
ant d’ESO,
Laura Carbó
Sardà, de la
nostra esco-
la, ha estat la
guanyadora
del concurs
de dibuix
que va con-
vocar Bode-
gues Torres per dissenyar l’etiqueta de les
ampolles de most que se serveixen als
nens quan visiten els cellers de l’empre-
sa.

Els quatre dissenys finalistes són obra
de Sònia Torras, del col·legi “El Carme”
de Sant Sadurní, Marina Maldonado
Martín, de l’Institut d’Ensenyament Se-
cundari del Baix Penedès i les dues alum-
nes de l’Institut d’Ensenyament Secundari
de l’Arboç, Judith Torres Masip i Íngrid
Bedmar Plaza.

Al concurs, que estava obert a alum-
nes de primer cicle d’ESO de les comar-
ques del Penedès i Garraf, s’hi van pre-
sentar gairebé 600 dibuixos.

El premi per a la guanyadora són tres
dies en un hotel de Port Aventura per a
ella i dos acompanyants, mentre que per
a les finalistes seran dues nits. També
s’han sortejat cent entrades a Port Aven-
tura entre tots els participants.

Danses de la Història

Laura Carbó,
estudiant d’ESO de
la nostra escola,
guanya el concurs
de Torres per
l’etiqueta de les
ampolles de most.



10

Diada de Sant Josep

Els pallassos «Un parell de nassos» actuant,
a la tarda, amb l’espectacle,...

Alumnes buscant informació per a
un treball de recerca

Postals

TALLERS DE PRIMÀRIA

Paper reciclat Manualitats

Alumnes d’Educació Infantil jugant
al Parc de la Bòbila

EDUCACIÓ INFANTIL

Activitats a la Plaça Nova Activitats a la Plaça Nova

UN PARELL DE NASSOS

Durant tota la jornada els alumnes varen estar fent tot tipus d’activitats.
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Sortides Culturals

El dijous 20 de març els alumnes de cicle inicial i
mitjà van anar al Gran Teatre del Liceu.

Després de molts anys d’intentar presenciar un acte
d’aquestes característiques i gràcies a l’organització
de la professora de música Meritxell Cuyàs, s’hi va
poder assistir.

L’obra que varen anar a veure era “Pere i el llop”
de Sergi Prokófieu, un conte musical que va presen-
tant els diferents instruments de l’orquestra gràcies a
les intervencions dels personatges.

Va ser una producció de titelles d’enorme qualitat
musical, ben com-
plementada amb
colors i moviment.

Durant l’obra
tots els espectadors
estaven amb els ulls
ben oberts i amb
l’oïda ben atenta.
Els comentaris i les
opinions sobre els
personatges i les se-
ves actuacions va-
ren durar dies. L’im-
pacte havia estat in-
creïble.

Sortida al Liceu

EDUCACIÓ INFANTIL
P-3 21 de març, Aquari de Barcelona
P-4 per determinar
P-5 31 de març, 1 i 2 d’abril, Colònies “la Marinada”

PRIMÀRIA
1r
7 de febrer, dibuix al natural de l’Ajuntament de la vila

11 de març, visita al poble de Sant Sadurní (botigues, senyals...)

27 de març, Capellades: visita al Molí paperer i al parc de bom-
bers

10 d’abril, visita al mercat (parades de palmes i palmons) i les
mones de pasqua

2n
4 de febrer, Sant Sadurní: visita als casals i llocs de serveis de la
vila

4 d’abril, Vilanova i la Geltrú: museu ferrocarril, museu de curio-
sitats marineres i passeig amb vaixell

23 d’abril, visita de les parades de flors i llibres i pastisseries

3r
19 de febrer, visita a la “Llar” l’exposició de ADEMA

4 d’abril, sortida a Montserrat

1r, 2n i 3r
29 de gener, Teatre Cal Bolet de Vilafranca, espectacle musical
“Tubs”

4t
24 d’abril, visita al camp del Barça

5è
2 d’abril, visita al museu d’història de Catalunya i a l’Imax

6è
4 d’abril, muralles romanes de Tarragona, museu arqueològic,
circ i amfiteatre

5è i 6è
14 de març, teatre Cal Bolet de Vilafranca a veure “Tempesta
sobre canyes”

ESO
1r
28 de març, sortida a Núria

2n
21 de març, visita al celler Torres (Pacs) i a Vilanova al museu del
ferrocarril

4 de febrer, tetre Romea

3r
4 de març, sortida  port comercial de Barcelona

4t
7 de març, visita al Salesians (matí)
21 de març, visita al Saló de l’ensenyament (matí)
del 7 a l’11 d’abril, viatge a Cantàbria

BATXILLERAT
1r
11 de febrer, Terrassa a visitar el museu de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya.

2n
han rebut la visita de representants de diferents universitats que
els han vingut a fer xerrades informatives sobre les diferents
carreres:
17 gener, Universitat Pompeu Fabra
31 de gener, Centre Abat Oliva
4 de febrer, Universitat Internacional de Catalunya
7 de febrer, Universitat Autònoma de Barcelona i Rovira i Virgili
14 de febrer, Universitat Ramon Llull

ALTRES SORTIDES
2n
27 de febrer, teatre a Barcelona “la casa de Bernarda Alba”

1r i 2n
20 de gener, obra al col·legi d’anglès “Chanel 2 Chanel”
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Esports
HOQUEI
PREBENJAMÍ
Jornada 1: Sant Josep 0 - CH Ripollet 11
Jornada 2: Sant Josep - CE Samà Vilanova
Jornada 3: Sant Josep - CP Riudebitlles
Jornada 4: Sant Josep 12 - HC Sant Just B 0
Jornada 5: Sant Josep 2 - Sant Miquel 0
Jornada 6: Sant Josep 1 - Igualada 2
Jornada 8: Sant Josep 0 - CH Ripollet 13
Jornada 9: Sant Josep 2 - CE Samà Vilanova  7
Jornada 10: Sant Josep 4 - CP Riudebitlles A 1
Jornada 11: Sant Josep 2 - HC Sant Just B 0

BENJAMÍ B
Jornada 1: Sant Josep 2 - CH Corbera 5
Jornada 2: Sant Josep - Olímpic Vilanova
Jornada 3: Sant Josep 5 - PHC Sant Cugat C 8
Jornada 4: Sant Josep 9 - Sferic Terrassa 0
Jornada 5: Sant Josep 4 - Col·legi Sant Miquel 15
Jornada 6: Sant Josep 0 - CP Sitges 8
Jornada 8: Sant Josep 0 - CH Corbera  8
Jornada 9: Sant Josep 7 - Olímpic CH Vilanova 3
Jornada 10: Sant Josep 2 - PHC Sant Cugat C 3
Jornada 11: Sant Josep 7 - Sferic Terrassa 2

BENJAMÍ A
Jornada 1: Sant Josep 5 - CE Castellar A 4
Jornada 2: Sant Josep - CP Tordera
Jornada 3: Sant Josep 4 - Santmenat 10
Jornada 4: Sant Josep 7 - CE Samà Vilanova 4
Jornada 5: Sant Josep 1- HC Piera 0
Jornada 6: Sant Josep 4 - HC Castellar A 4
Jornada 7: Sant Josep 1- CP Tordera 2
Jornada 8: Sant Josep 3 - HC Santmenat 12
Jornada 9: Sant Josep 3 - CE Samà Vilanova 6
Jornada 10: Sant Josep 10 - HC Piera 4

ALEVÍ
Jornada 1: Sant Josep 5 - CE Cornellà 1
Jornada 2: Sant Josep 2 - CP Sitges 4
Jornada 3: Sant Josep 5 - CHP Amposta 2
Jornada 4: Sant Josep 3 - Capellades HC A 1
Jornada 6: Sant Josep 3 - Reus Deportiu A 3
Jornada 7: Sant Josep 9 - CP Calafell 6
Jornada 8: Sant Josep 4 -  CE Cornellà  5
Jornada 9: Sant Josep 6 -  CP Sitges 0
Jornada 10: Sant Josep 10 - CHP Amposta 4
Jornada 11: Sant Josep 1 - Capellades HC A 10

INFANTIL
Jornada 1: Sant Josep 10 - CE Cornellà 0
Jornada 3: Sant Josep 9 - CHP Amposta 6
Jornada 4: Sant Josep 6 - CH Corbera 3

1r TORNEIG TOYOTA
DEL VENDRELL

La final de bàsquet es va disputar
entre el passat dissabte 22 de març i el
diumenge dia 23. Ambdós dies contra
Camp Joliu.

El resultat del primer partit va ser
de 21 a 6, a favor del Sant Josep i l’úl-
tim partit també el vàrem guanyar per
5 a 32.

Així doncs, l’equip de Bàsquet fe-
mení es va proclamar CAMPIÓ.

ENHORABONA!

BÀSQUET FEMENÍ
INFANTIL FEMENÍ
Jornada 1: Sant Josep 18 - Ab Vendrell 16
Jornada 2: Sant Josep 21 - Subirats 30
Jornada 3: Sant Josep 20 - La Granada 14
Jornada 4: Sant Josep 24 - Sant Elies 10

El dia vint-i-quatre de març els alumnes de 3r, 4t d’ESO i Batxillerat de totes les
escoles de la vila van aplegar-se a la plaça de l’ajuntament en un gest simbòlic
contra la guerra. Tot i que la guerra ja ha començat, amb aquest acte es va voler
fer sentir el crit de molta gent vers la decisió de PAU; doncs de moment encara
disposem de llibertat d’expressió.

En la manifestació es van llegir, a més a més de les corejades consignes, dos
parlaments; un fet pels claustres de professors de Sant Sadurní i l’altre confeccio-
nat pels alumnes.

FUTBOL SALA
INFANTIL
Jornada 1: Sant Josep 18 - Pau Boada 1
Jornada 2: Sant Josep 6 - La Múnia 1
Jornada 3: Sant Josep 4 - Sant Josep Vilafranca 0
Jornada 4: Sant Josep 6 - EEM Gelida 0
Jornada 5: Sant Josep  - Sant Elies 5
Jornada 6: Sant Josep 10 - Sant Martí 2
Jornada 7: Sant Josep 6 - Sant Quintí 4
Jornada 8: Sant Josep 8 - Intermunicipal A 1
Jornada 9: Sant Josep 8 - Intermunicipal B 3
Jornada 10: Sant Josep 3 - Pau Boada 0
Jornada 11: Sant Josep - Castellví (ajornat)
Jornada 12: Sant Josep 16 - Sant Josep Vilafranca
1
Jornada 13: Sant Josep 4 - EEM Gelida 0
Jornada 14: Sant Josep 7 - Sant Elies 1
Jornada 15: Sant Josep 7 - Sant Martí 2

CADET
Jornada 1: Sant Josep 4 - Sant Josep Vilafranca 1
Jornada 2: Sant Josep 0 - EEM Gelida 7
Jornada 3: Sant Josep 2 - Sant Elies 2
Jornada 4: Sant Josep 1 - Els Monjos 10
Jornada 5: Sant Josep 1 - Sant Quintí 5
Jornada 6: Sant Josep 3 - Vilobí 0
Jornada 7: Sant Josep 1 - Sant Cugat 4
Jornada 8: Sant Josep (descans)
Jornada 9: Sant Josep 3 - Avinyonet 5
Jornada 10: Sant Josep 4 - Sant Josep Vilafranca 1
Jornada 11: Sant Josep 3 - EEM Gelida 10
Jornada 12: Sant Josep 0 - Sant Elies 4
Jornada 13: Sant Josep 4 - Els Monjos 7
Jornada 14: Sant Josep 12 - Sant Quintí 5
Jornada 15: Sant Josep 3 - Vilobí 0

Coordinació: Jordi Font i Assumpta Varias 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 secre-
taria del Col·legi en hores hàbils.

Manifestació per la Pau

Impressió: Gràfiques KERPE, SL - Vilafranca
Dip. L. B-40.180/97

Jornada 5: Sant Josep 33 - Sant Quintí 20
Jornada 6: Sant Josep 20 - L’Arboç 18
Jornada 7: Sant Josep - Bàsquet Tennis (retirat)
Jornada 8: Sant Josep 23 - Ab Vendrell 8
Jornada 9: Sant Josep 38 - Subirats 42
Jornada 10: Sant Josep 19 - La Granada 11
Jornada 11: Sant Josep 17 - Sant Elies 18
Jornada 12: Sant Josep 37 - Sant Quintí 12
Jornada 13: Sant Josep 24 - L’Arboç 16

CADET
Jornada 1: Sant Josep 25 - La Múnia 9
Jornada 2: Sant Josep 25 - Olèrdola 19
Jornada 3: Sant Josep 32 - La Granada 48
Jornada 4: Sant Josep 17 - IES Alt Penedès 19
Jornada 5: Sant Josep 24 - Intermunicipal 15
Jornada 6: Sant Josep 33 - Camp Joliu 10
Jornada 7: Sant Josep - Bàsquet Tennis (retirat)
Jornada 8: Sant Josep 31 - La Múnia 8
Jornada 9: Sant Josep 8 - Olèrdola 15
Jornada 10: Sant Josep 17 - La Granada 22
Jornada 11: Sant Josep 27 - IES Alt Penedès 25
Jornada 12: Sant Josep - Intermunicipal (ajornat)
Jornada 13: Sant Josep 38 - Camp Joliu 24
Jornada 14: Sant Josep - Bàsquet Tennis (retirat)

Jornada 5: Sant Josep 4 - CP Vilafranca 5
Jornada 6: Sant Josep 3 - Reus Deportiu A 4
Jornada 7: Sant Josep 1- CP Calafell 3
Jornada 8: Sant Josep 9 - CE Cornellà 0
 Jornada 9: Sant Josep 1 - Calafell 3
Jornada 10: Sant Josep 6 - CHP Amposta 5
Jornada 11: Sant Josep 7 - CH Corbera 1


