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Editorial
La Pau

Per aconseguir la Pau perpètua cal que
tots els individus conjuntament vulguin
aquesta situació.

Immanuel Kant

Què en pensem de... LA PAU?
«Cada vegada més i per dissort nos-

tra, el sentiment de Pau està més present
en els desitjos de la societat. Però en el
moment en què creiem que la tenim més
a prop, un succés desafortunat se’ns  l’em-
porta de les mans sense saber on va a
parar. Podem pensar que enlloc.

El Món sencer se’n ressent, l’absència
de Pau ens fa sentir insegurs i, malgrat
cridar consignes contra guerres i atemp-
tats, acompanyar les paraules amb músi-
ca o senzillament admirar el silenci i en-
trar en reflexió; la Pau a grans trets no es
troba a les nostres mans.

La Pau crida, la Pau vol sortir del seu
amagatall on entre tots l’hem desterra-
da; però sola no pot, no la deixen o no la
deixem.

Per aconseguir-ho hem de començar
per treure les petites pedres que obsta-
culitzen el pas i que corresponen als àm-
bits més privats: la família, els amics, la
feina, els estudis... Després, només ens
caldrà confiar en què les persones amb
més poder treguin a consciència els grans
rocs que la Pau té a sobre.»

Xavier Gumara

«En general, sabem que en la història
d’aquest món, la Pau mai ha estat pre-
sent per complet, però últimament la tro-
bem a faltar més.» (...) «El terrorisme ha
esdevingut un fet desgraciadament quo-
tidià en les nostres vides.»

Joan Aymamí i Pere Hellín

«Tots els pensaments són bons i els
podem donar per vàlids si els acompanya
un raonament lògic. Igual de vàlid és el
pensament d’una persona religiosa, com
el d’una d’atea.» (...) «Si ens respectem
mútuament aconseguirem la Pau.»

Maria Mestre i Natàlia Vidal

«... però hi ha èpoques en les que ens
emmirallem i creiem que la Pau existeix

perquè no tenim en compte els conflictes
que hi ha en altres països més pobres.»

Marçal Llopart i Pol Gumara

«La Pau mai serà viable mentre la lli-
bertat d’una persona segueixi sobrepas-
sant la llibertat d’una altra.»

Aina Costa i Laia Boix

«La Pau potser no és una utopia ina-
bastable i llunyana, sinó que està en el
nostre abast però moltes vegades no la
volem veure o no ens la deixen veure. Pot-
ser ens la deforma el vidre pel que la ma-
joria mirem el món.»

Roger Creixell

«El diàleg és el camí per arribar a la
Pau, però no només hem de buscar entre
països sinó que aquesta l’hem de comen-
çar a buscar entre les persones més prò-
ximes, en la família, entre els companys
de feina, en veïns...  en la gent amb qui
convivim diàriament i de qui no som ca-
paços de tolerar les diferències.»

David Comajuncosas
i Miquel Tetas

«No existeix el paradís terrenal, però
tampoc es podria arribar a aconseguir
tenint en compte com de rendible pot ar-
ribar a ser un negoci tan macabre com la
guerra: (...) aquesta fàbrica de morts en
cadena.»
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Tom Gutiérrez
«Voler la Pau és dir no a la violència:

als atemptats, a les guerres, als maltrac-
taments...

És saber conviure conjuntament i ac-
ceptar diferències.

Però la Pau del Món és corrompuda i
enverinada per la set de poder, l’enveja.
L’orgull, la venjança i la cobdícia.»

Lara Talavera i Núria Briz

«És com la llei de la selva: estem sot-
mesos als més forts i si ells no volen la
Pau, nosaltres no la tindrem.»

Montse Campos

«El passat di-
lluns dia 12
d’abril, l’alum-
ne de 4t de pri-
mària Pol Rà-
fols De Pas-
cual, veí d’Avi-
nyonet del Pe-
nedès, va morir
a l’Hospital de
la Vall d’Hebron a conseqüència
d’un vessament cerebral.
La Direcció, tot el professorat i els
alumnes del col·legi, lamentem
moltíssim la seva pèrdua i donem
el condol més sincer a tota la fa-
mília Ràfols De Pascual»

Les escoles de Sant Sadurní també volen la Pau
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Tot recordant el Nadal

La nit del dijous 18 de desembre es va celebrar el sopar de Nadal del
col·legi, que organitza el Patronat. El sopar es va fer al  Restaurant «El
Mirador de les Caves» i enmig de l’ambient festiu, el Sr. Ferrer va obsequi-
ar a la professora Montse Del Valle
pel seu vint-i-cinquè aniversari com
a mestra del col·legi i coordinadora
de la secció d’Educació Infantil.

Per finalitzar el sopar, el professor
de música Gregori Martínez va ame-
nitzar la festa acompanyant amb la
guitarra les nadales que es cantaren.

El 19 de desembre de 2003, els alumnes d’Educació Infantil i els de 1r i 2n
curs d’Educació Primària van fer cagar el tió a l’escola.

El patge Percifal, enviat pels
Reis Mags, arribava el dijous dia
18 de desembre perquè els alum-
nes de P3 fins a 2n de primària
lliuressin les seves cartes.

Els alumnes de la secció d’ESO
del col·legi, sota la direcció de la
professora Núria Plazas, van re-
presentar una obra de teatre ti-
tulada «El conte de Nadal».

Els de 2n de Batxillerat organitza-
ren una gimcana per als alumnes de
3r i 4t d’ESO i 1r de  Batxillerat. Hi
havia proves de tot tipus i els gua-
nyadors van ser els alumnes de 1r de
Batxillerat A, premiats amb una tar-
da de xocolatada que se’ls oferí el pas-
sat 2 d’abril.

Teatre

GimcanaCaga Tió

El Patge

Sopar de Nadal dels Professors
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Premis i actuacions
PRIMÀRIA
1r i 2n de PRIMÀRIA: van exposar
un mural en el qual els alumnes de-
manaven els seus desitjos sobre la pau
al món.

3r de PRIMÀRIA

3r Primària A: «L’ÓS POLAR»
Autors: Núria Armengol, Montsina
Enrique, Andreu Font i Maria Rosell

3r Primària B: «EL PARE NOEL»
Autors: Ester Cardús, Pol Fernàndez,
Jaume Garcia, Núria Martínez i
Ariadna Ribas

3r Primària C: «EN UNA NIT DE
NADAL»
Autors: Aitor Bernal, Òscar Ferré, Ori-
ol Garrobé, Carla Mir i Cristina Ortín

4t de PRIMÀRIA

4t Primària A: «ELS JOGUETS ESTAN
VIUS»
Autors: Ferran Duran, Ricard Duran,
Joan Font, Sergi Garcia i Marina
Guerrero

4t Primària B: «ELS REIS MAGS»
Autors: Virgínia Andrés, Laura
Barriendos, Xavier Carrión, Jesús
Conde i David Deiros

4t Primària C: «LA CURSA»
Autors: Eloi Albiol, Pau Bargalló, Adrià
Bertolín, Judith Eroles i Àstrid Poza

5è DE PRIMÀRIA

5è Primària A: «EL NADAL»
Autors: Ainoa Brantuas, Carles
Duarte, Jaume Mañé i Àngels Furró

5è Primària B: «EL PESSEBRE»
Autors: Carlota Sánchez, Sergi Nin,
Laura Ferré i Henar Garcia

5è Primària C: «EL NADAL JA HA AR-
RIBAT»
Autors: Àlex Amat, Jordi Torelló,
Alexandra Martí i Mireia Sánchez

6è de PRIMÀRIA

6è Primària A: «EL NEN EMPETIT»
Autors: Lídia Màrquez i Mario
Domínguez

6è Primària B: «EL TIÓ QUE NO PO-
DIA CAGAR»
Autors: F. Xavier Castellet i Ricard
Pintado

6è Primària C: «LA VIDA DES DEL
PUNT DE VISTA D’UN CAGANER»
Autors: Àlex Armengol i Sergi Canals

Concurs de Dibuixos Nadalencs

5è de PRIMÀRIA

5è Primària A - 1r premi: Laia Ràfols
2n premi: Rocío Garnateo

5è Primària B - 1r premi: Clàudia
Rincón
2n premi: Marta Gonzàlez

5è Primària C - 1r premi: Débora
Garcia
2n premi: Maria Escoté

6è DE PRIMÀRIA

6è Primària A - 1r premi: Idoia
Pinedo
2n premi: Anna Carbó

6è Primària B - 1r premi: Ariadna
López
2n premi: Ricardo Pintado

6è Primària C - 1r premi: Eduardo
de Toro
2n premi: Gemma Martínez

ESO
Concurs literari
de NADAL  (1r i 2n d’ESO)
Un Somni de Nadal

1r d’ESO

1r ESO A - 1r premi: «Dentro de un
armario» - Elisabet Isart Almirall
Finalistes: Anna Solé Gil i Òscar Iglesia
Bou

1r ESO B - 1r premi: «El vagabundo»
- Christian Méndez Justo
Finalista: Joaquim Salinas Voltà

1r ESO C - 1r premi: «Somni de
Nadal» - Jordi Aragonès Ferreres
Finalistes: Sergi Torrents Pallarès i
Laura Solé Grabalosa

2n d’ESO

2n ESO A - 1r premi: «Los amuletos
del contraste» - Marcel Pujol Navarro
Finalista: Mariona Fillat Gomà

2n ESO B - 1r premi: «Somni de
Nadal» - Raisa Duran Domingo
Finalista: Irene Carrasco Mössinger

2n ESO C - 1r premi: «Un sueño de
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Premis i actuacions
Navidad» - Biel Susanna Viladot
Finalista: Laira Sardà Sardà

Concurs
de Dibuixos Nadalencs:
Un Nadal Dalinià

1r d’ESO
1r ESO A: Anna Solé Gil
1r ESO B: Íngrid Subirats Segòvia i
Elena Ferrer Picon
1r ESO C: Sergi Torrents Pallarès

2n d’ESO
2n ESO A: Judit Gil Tooze i Irene
González Cantero
2n ESO B: Irene Carrasco Mössinger i
Roger Estruch Circuns
2n ESO C: Núria Robles Beltran

Concurs de Nadal
(3r i 4t d’ESO):
Un Somni de Nadal

3r d’ESO
3r ESO A - 1r premi: «Un Somni de
Nadal» - Cristina Amat Manzanares
Finalistes: Carles Valls Colomer i Jordi
Vendrell Becerro

3r ESO B - 1r premi: «¿Un Sueño de
Navidad?» - Patricia Torreño Sánchez

3r ESO C - 1r premi: «Un Somni de
Nadal» - Neus Olivé Mata

3r ESO C - Accèssit «Un Somni de
Nadal» - Helena Minoves Jiménez
Finalista: Regina Piñol Rovira

4t d’ESO

4t ESO A - 1r premi: «El Bé o el Mal»
- Joan Torrents Pallarès
Finalista: Míriam Peña Garre

4t ESO B - 1r premi: «Un món imper-
fecte, però preferible» - Elisabet Gago
Benedí

4t ESO C - 1r premi: «Somni de
Nadal» - Rosa M. Giró Bau
Finalistes: Albert Farreras Aragonès,
Laia Sánchez Meral i Laura Vidal
Insensé

Concurs de Dibuixos Nadalencs
(3r i 4t d’ESO): Un Nadal
Dalinià

3r ESO

3r ESO A: Laura Carbó Sardà
3r ESO B: Oriol Gené Bassas
3r ESO C: Marina Agudelo Riba

4t ESO

4t ESO A: Joan Torrents Pallarès i Mar-
ta Vila Domingo
4t ESO C: Sergi Robles Luque, Anna
Padial Gómez i Laia Solé Amat

BATXILLERAT
Concurs de Nadal (1r i 2n de
Batxillerat):
La realitat del Nadal

1r premi: Laura del Fresno Solé
(Arual)
2n premi: Lluís Llombart Borràs (Es-
clau de la vida)
3r premi: Imma Zamora Muniente
(Lluna)

Concurs de Dibuixos Nadalencs
(1r i 2n de Batxillerat):
Pensant en Dalí

1r premi: Laia Pérez Vallès
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Els tutors Pere Cardenal, Paquita Gimeno i Julià Poveda
amb els seus alumnes

Especial Camerun

Camerun: el país
GEOGRAFIA

Camerun és un país africà que ocu-
pa una extensió de 475.440 km2. Limita
al nord amb el Txad i Níger, al sud amb
Guinea Equatorial, Gabon i la Repúbli-
ca Centreafricana. A l’oest limita amb
Nigèria i l’oceà Atlàntic.

Per què fem aquest número especial?

Un grup de voluntaris del Penedès (en-
tre els qui hi havia mossèn Carles de Sant
Sadurní, la Paquita Cavallé de l’escola Ja-
cint Verdaguer i la Montse Figueras, pro-
fessora de la nostra escola) varen des-
plaçar-se aquest Nadal al Camerun per
portar els diners que s’havien recollit en
aquelles dates.

La totalitat de la recaptació era de
36.000 euros i a l’escola (amb la col·-
laboració de molts pares i professors) se
n’havien recollit 3.610 euros.

L’objectiu de la missió que hi ha allà
és fer evolucionar la societat, no única-
ment aportant diners, sinó trobant solu-
cions als seus problemes.

Una de les tasques que van realitzar
els membres d’aquest viatge va ser col·-
laborar temporalment donant classes a
l’escola del poble i organitzant un esplai.

Els voluntaris que hi van anar es van
desplaçar no només per ajudar en el que
els va ser possible sinó fer arribar a bon
port els diners i el material que havien
preparat. Les fronteres del Camerun amb
el Txad són molt corruptes i així evitaven
conflictes o que es perdés res pel camí.

El viatge va resultar un èxit
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Especial Camerun

CONDICIONS DE VIDA

ELS HABITATGES
Els habitants viuen en cases fe-

tes de toves (palla i fang) i són d’una
sola sala. Dormen tots junts i cui-
nen a fora.

A prop del poble hi ha un riu on
es duen a terme totes les activitats
d’higiene (personal i d’estris o roba).

TREBALL, MERCAT I MENJAR
Les principals activitats de treball

són l’agricultura, la ramaderia i la
pesca. La gent del poble obté el

menjar en un petit mercat que es
troba en pèssimes parades al sor-
renc (terra d’aquella zona). En
aquestes parades es pot comprar
principalment carn i peix assecat
(que moltes vegades no és del dia).

MALALTIES I HIGIENE
Una malaltia molt comuna és la

malària. Les persones que van rea-
litzar aquest viatge havien seguit
tractament mèdic abans i després
del viatge per tal de no contagiar-
se. També existeixen altres malalti-
es causades per l’estat en què es tro-
ba l’aigua del riu.

 La SIDA és una de les grans cau-
ses de mortalitat d’aquests darrers
anys (hi ha manca d’informació,
prevenció i medicaments).

La natalitat és elevada ja que les
dones tenen fills des dels 12-13
anys.

L’esperança de vida dels habi-
tants és de 50 anys.

En aquesta zona del Camerun no
existeixen els hospitals, únicament
hi ha un dispensari on s’hi troben
uns mínims de material i d’higiene.
En casos extrems, els missioners aju-
den als malalts a traslladar-los fins
a  l’hospital, que es troba a la capi-
tal de la regió (a uns 20 km del po-
ble). Els parts només són atesos pel
dispensari si tenen problemes, sinó,
els natius no hi acudeixen.

El control de la família el porta
principalment la dona, ja que aques-
tes són les qui transporten l’aigua,
treballen al camp, renten la roba...

ESCOLES I POUS
Gran part dels diners recaptats

seran invertits en les escoles que re-
genta la missió.

 Les condicions d’aquestes són
pèssimes ja que tenen un mínim de
material (bancs per seure i unes pe-
tites pissarres -pissarís- individuals).
El professorat és escàs i del país. La
llengua usual de la població es l’àrab
(cotocó) encara que els nens a l’es-
cola utilitzen el francès.
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Especial Camerun

A l’escola cada dia hissen la ban-
dera del país i canten l‘himne naci-
onal abans de començar les classes.

La seva educació correspon al
que aquí anomenaríem Educació
Infantil i Primària. A partir d’aquí,
la majoria d’alumnes van a treba-
llar. També tenen una Formació Pro-

fessional (amb alumnes d’avançada edat) on
s’imparteixen tallers de fusteria, electricitat,
mecànica i costura (les noies).  S’espera que
aviat es pugui fer informàtica.

Pel que fa als pous, primerament bus-
quen aigua en el subsòl i quan la troben
construeixen pous.

CULTURA I RELIGIÓ
La població, majoritàriament musulma-

na, no té cap mena d’inconvenient en rela-
cionar-se amb persones de religió cristiana.
Un bon exemple és que gent del poble so-
vint passa per la missió a comprar menjar
(ous).

Tenen una església en la que fan missa cada setmana i una altra en
construcció.

LA MISSIÓ I EL VIATGE
La missió es va portar a terme al nord del Camerun (Blangoua) a la zona

més pobre del país.
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Especial Camerun
En aquesta zona pobre del Camerun ja hi havia una

missió, una casa als afores on viuen els missioners
(Jordi Mas, Sisco Pauses, Miquel Àngel Pérez) i on
s’instal·len temporalment els qui hi van a col·laborar.
Aquests viuen en unes condicions una mica millors que
la resta de la població, gràcies a uns generadors poden
obtenir llum. També disposen d’aigua corrent.

TEMPS, CLIMA I TURISME
A causa de l’estructura dels carrers, quan el clima és

plujós no es pot circular ja que els carrers són de sorra.
En canvi, en èpoques de calor arriben a temperatures
molt altes (aprox. 50 ºC)

El turisme en aquest poble no hi arriba ja que és una
zona del país on hi manquen tot tipus d’in-
fraestructures.

IMPRESSIONS DE LA MONTSE

«Una cassola, una corda i imaginació els eren suficients per jugar. Per això, una de les impressions que
va sorprendre a la Montse és que els nens d’allà no perden mai el somriure, visquin en les condicions
que visquin».

«L’extrem de tots els extrems». És la frase que defineix tota l’experiència viscuda.

«Un viatge d’aquest tipus obre el cor, els ulls i la ment. No s’oblida».

Totes aquestes impressions i experiències seran relatades per la Montse Figueras en les diferents seccions de
l’escola acompanyat d’un audiovisual.

La missió agraeix la nostra col·laboració per escrit en un petit paperet per a no malgastar material
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Els nostres tallers

Sortides Culturals

Com cada any, durant el segon trimes-
tre, el Col·legi Sant Josep organitza tallers
per als nois i noies dels Cicles Inicial i Mit-
jà.

Els tallers són activitats que motiven
la creativitat de l’alumne, provoquen una
interrelació d’alumnes d’aules i cursos di-
ferents i, per descomptat, entretenen els
nens i nenes.

TALLERS DE CICLE INICIAL:
- Taller de marc de fotos: Montse Barga-
lló.
- Taller de benes de guix: Imma Miró.
- Taller de fang: Mònica Guilera.
- Taller de paper maixé: Montse Llaquet.
- Taller de pasta de sal: Meritxell Cuyàs i
Manel Raventós.
- Taller de mòbils: Montse Feixó.
- Taller de titelles: Montserrat Puigmartí
i Maribel Milà.
- Taller de mosaic: Núria Escolà.

TALLERS DE CICLE MITJÀ:
- Taller de drap de cuina: Laura March i
Pilar Riambau.
- Taller de pastisseria: Conxi Cueto.
- Taller de capsa de cartró: Magda Albiol.
- Taller de mosaic amb pedres de co-
lors: Gemma Sivill.
- Taller de paper: Maria Sabaté.
- Taller de bijuteria: Montse Segura.
- Taller amb agulles d’estendre: Montse
Martínez.

P5 23 març: Terrassa. Museu Zoològic (Projecte de curs: l’Esquelet)
P4 26 març: Copons. Tot circ (espectacle amb participació dels alumnes)
P3 25 març: Barcelona. Aquàrium

Reunió
de delegats

El dia 11 de març, els delegats de la
segona etapa de la ESO i els de Batxillerat
es van tornar a reunir per programar acti-
vitats, donar opinions i aportar noves ide-
es per a la bona marxa del curs i organit-
zar la concentració contra el terrorisme
que es feia l’endemà.

- Taller de pots amb sal: Francesca
Sánchez i Toni Ferran.
- Taller d’electricitat: Concep Forns.
- Taller de pintura a l’oli: Roser i Meritxell
Vallverdú.
- Taller de metall: Núria Ros.
- Taller d’imants: Concepció Vendrell i
Anna Romeo.
- Taller de capses: Teresa Casanoves.

El col·legi agraeix la col·laboració de
totes les persones que han impartit les
classes i esmerçat temps en aquests ta-
llers de forma desinteressada.

Xerrades formatives
Cada curs, el col·legi ofereix als pares unes xerrades orientatives i formatives

de cara a l’educació dels fills. Aquest any les va impartir el pedagog Manuel
Torrente i van ser les següents:

- el dia 8 de març «Nosaltres i els altres», per als pares d’Educació Infantil i
Cicle Inicial d’Educació Primària.

- El dia 15 de març «Les Relacions familiars», per als pares de tota l’Educació
Primària.

Ambdues sessions es van fer a la sala d’actes del col·legi i tenien el suport
del Departament de Benestar i Família de la Generalitat.

Elefants. Museu Zoologia Bambis. Aquàrium

Esquirols. Circ

Esquirols. Circ
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Sortides Culturals

Dijous Gras
Les classes d’Educació Infantil i

Primària són les que celebren el Di-
jous Gras fent una berenada a les
classes o anant a menjar la truita al
camp. Algunes de les aules van fer
concursos i els més petits de la casa
fins i tot van veure com es feien les
truites i es sucava el pa.

1r PRIMÀRIA
29 de març: Capellades:

- Bombers
- Molí paperer

2n PRIMÀRIA
1 d’abril: Vilanova. Museu del Ferrocar-
ril, Museu de les Curiositats Marineres i
pujada al Trenet

3r PRIMÀRIA
31 de març: Barcelona. Ruta Gaudí
(Sagrada Família i Parc Güell)

4t PRIMÀRIA
25 de març: Visita pel Penedès:

- Vilafranca, casal de la festa major
i campanar
- Castell d’Olèrdola

5è PRIMÀRIA
5 de març: Barcelona. Museu d’Història
de Catalunya i Imax

6è PRIMÀRIA
6è de primària A
25 de març: Barcelona. Visita Aquàrium
(projecte de curs: el fons marí)

6è de primària B
25 de març: Barcelona. Visita museu
egipci (projecte de curs: Egipte)
6è de primària A-B-C
15 d’abril: Tarragona

1r d’ESO
2 d’abril: Núria

1 de març: Visita al Liceu i al Parc Güell

2n d’ESO
4 de març:

- Poblet. Visita del monestir
- L’espluga. Visita de la cova de la Font
Major

1 de març: Visita al Liceu i al Parc Güell
3r d’ESO i 4t d’ESO
5 de març: Vilafranca. Cal Bolet (obra:
Fuenteovejuna)
22 de març: Visita al Liceu i a Diagonal
mar (espai del Fòrum 2004)

4t d’ESO
26 de maig:

- Barcelona. Saló de l’Ensenyament
- Viatge a Cantàbria (setmana del 29
de març al 2 d’abril)

1r BATXILLERAT
1 d’abril:
Tarragona. Visita ciutat romana (muralles,
circ, amfiteatre i museu arqueològic)

2n BATXILLERAT
26 de maig:

- Barcelona: Saló de l’Ensenyament i
visites a diverses universitats per «por-
tes obertes»

El dia 20 de febrer els alumnes de P3
fins a 2n de primària van anar a una gran
festa que es celebrava al matí, al Parc de la
Bòvila. Allí hi havia un grup d’animadors
que van fer jugar i ballar tots els nens i ne-
nes de les diferents escoles de la Vila.

Cada escola de Sant Sadurní va assistir-
hi amb un color diferent. A l’escola Sant
Josep ens va tocar el color blau i tothom
portava barrets que s’havien fet a les au-
les. La resta del vestuari era el normal.

Carnestoltes
 De 3r a 6è, van anar a la plaça del Gat

Cendrer on van trobar els alumnes dels
mateixos cursos de les altres escoles.

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO van realit-
zar diverses actuacions (cada classe per se-
parat) i n’hi havia de tot tipus. La majoria
feien balls però el grup de 2n d’ESO B, va
participar amb una representació-paròdia.

 3r i 4t d’ESO i Batxillerat, van celebrar
el carnaval a la tarda. Aquest any van con-
vertit el gimnàs en Hollywood i es van re-
partir Oscars per a cada grup guanyador.

Van haver-hi cinc premis: al «Profe
freaky» amb els alumnes de 4t d’ESO B; al
curs de 4t d’ESO C s’emportaren el premi a
«La millor coreografia»; al «Millor vestuari»
se l’endugueren els alumnes de 4t d’ESO
A; al «Més original» els de 1r de Batxillerat
C, i els guanyadors de la festa de Carnaval
a la «Millor pel·lícula» els de 1r de Batxille-
rat A, que havien imitat esquetxos de la pel·-
lícula d’Astèrix i Obèlix.
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Aquesta temporada cal felicitar
especialment a la secció de bàsquet femení de
l’escola per la magnífica temporada que ha
realitzat. L’equip infantil, entrenat per l’Àlex Es-
teve, ha finalitzat tercer en la seva lliga.

Pel que fa a l’equip de minibàsquet, no no-
més ha quedat primer sinó que no ha perdut
cap partit. És el primer any que juguen a bàs-
quet i les dirigeix la Marta Bel.

Abans que acabi la temporada, encara hau-
ran de jugar un torneig organitzat per la JESPE.
Passi el que passi, les volem felicitar, igualment
com a la resta de seccions d’esports del col·-
legi per la gran temporada que han fet.

MOLTES FELICITATS!

RESULTATS

Futbol Sala
JORNADA 5: AEK Sant Cugat 4 - Sant Josep 2
JORNADA 6: Sant Josep 2 - Mobles Feliu 9
JORNADA 7: EEM Sant Quintí 2 - Sant Josep 4
JORNADA 8: Sant Josep 8 - Res. Arboç 4
JORNADA 9: Milà i Fontanals A 3 - Sant Josep 3
JORNADA 10: Sant Josep 6 - Sant Martí 3
JORNADA 11: EEM Monjos 1 - Sant Josep 3
JORNADA 12: Inter SS 5 - Sant Josep 4
JORNADA 13: FB Torrelles 9 - Sant Josep 2
JORNADA 14: Milà i Fontanals B 11 - Sant Josep 4
JORNADA 15: Descansa

MiniBàsquet
ALEVÍ FEMENÍ (1r Classificat)
JORNADA 5: Sant Josep 12 - Sant Elies 4
JORNADA 6: E. Cons/Xamba 8 - Sant Josep 8
JORNADA 7: Mediona 4 - Sant Josep 12

Esports
JORNADA 8: Sant Josep 12 - Sant Josep
Vilafranca 4
JORNADA 9: Ràpita Monjos 4 - Sant Josep 12
JORNADA 10: Sant Josep 12 - La Granada 4
JORNADA 11: Pau Boada 4 - Sant Josep 12
JORNADA 12: Sant Josep 12 - Sant Quintí 4
JORNADA 13: Avinyonet 4 - Sant Josep 12

BÀSQUET FEMENÍ  (3r Classificat)
JORNADA 5: Santa Teresa 29 - Sant Josep 16
JORNADA 6: IES Inter SS 0 - Sant Josep 3
JORNADA 7: Sant Josep 11 - CB Cubelles 10
JORNADA 8: Bas. Subirats 30 - Sant Josep 5
JORNADA 9: Sant Josep 22 - La Granada 25
JORNADA 10: Sant Josep 15 - Santa Teresa 20

Voleibol femení
INFANTIL / CADET
JORNADA 5: Molí Vila 3 - Sant Josep 1
JORNADA 6: Sant Josep 3 - Sant Llorenç H. 2
JORNADA 7: Igualada VC 3 - Sant Josep 1
JORNADA 8: Aplaçat
JORNADA 9: Sant Josep 0 - EEM Monjos 3
JORNADA 10: Aplaçat
JORNADA 11: Sant Josep 3 - IES Vilafranca 0
JORNADA 12: Sant Josep 0 - Molí Vila 3
JORNADA 13: Sant Llorenç 3 - Sant Josep 0
JORNADA 14: Sant Josep 1 - Igualada 3

Hoquei
JORNADA 1
PREBENJAMÍ B: Ribes 2 - Sant Josep 2
PREBENJAMÍ A: Sant Josep 3 - O. Vilanova 1
BENJAMÍ: Vilafranca 8 - Sant Josep 2

ALEVÍ: Congrés 0 - Sant Josep 8
INFANTIL: GEIEG 6 - Sant Josep 2

JORNADA 2
PREBENJAMÍ B: Sant Josep 2 - Riudebitlles 2
PREBENJAMÍ A: Mataró 3 - Sant Josep 0
BENJAMÍ: Sant Josep 18 - Riudebitlles 0
ALEVÍ: Sant Josep 15 - La Salle Bonanova 2
INFANTIL: Sant Josep 6 - Salt 4

JORNADA 3
PREBENJAMÍ B: Descansa
PREBENJAMÍ A: Descansa
BENJAMÍ: Ajornat
ALEVÍ: Sant Josep 8 - Maristes Sant Joan 1
INFANTIL: Palau Plegamans 5 - Sant Josep 4

JORNADA 4
PREBENJAMÍ B: Sant Josep 1 - Laietà 2
PREBENJAMÍ A: Sant Josep 3 - Ripollet 0
BENJAMÍ: Sant Josep 4 - Sta. Margarida Montbui 7
ALEVÍ: Capellades 3 - Sant Josep 8
INFANTIL: Sant Josep 1 - Sant Cugat 2

JORNADA 5
PREBENJAMÍ B: CP Monjos 1 - Sant Josep 3
PREBENJAMÍ A: CP Congres 1 - Sant Josep 2
BENJAMÍ: CP Monjos 4 - Sant Josep 1
ALEVÍ: Sant Josep 5 - Lleida 6
INFANTIL: Lloret 4 - Sant Josep 3

JORNADA 6
PREBENJAMÍ B: Aplaçat
PREBENJAMÍ A: Aplaçat
BENJAMÍ: Descansa
ALEVÍ: Mollet 4 - Sant Josep 8
INFANTIL: Calafell 1 - Sant Josep 6

JORNADA 7
PREBENJAMÍ B: Sant Josep 2 - Masquefa 2
PREBENJAMÍ A: S. Vilanova 3 - Sant Josep 2
BENJAMÍ: Sant Josep 7 - O. Vilanova 3
ALEVÍ: Sant Josep 14 - Barcino 2
INFANTIL: Sant Josep 2 - Reus 6

JORNADA 8
PREBENJAMÍ B: IHC 1 - Sant Josep 3
PREBENJAMÍ A: O. Vilanova 1 - Sant Josep 3
BENJAMÍ: Noia 7 - Sant Josep 2
ALEVÍ: Andorra 2 - Sant Josep 13
INFANTIL: Sant Josep 7 - GEIEG 3


