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Editorial
Sobre la Selectivitat...
(article d�opinions)

· La Selectivitat és una prova
que en teoria qualifica els coneixe-
ments adquirits durant el Batxille-
rat però que curiosament ja havien
estat avaluats als centres pertinents.
Això fa que aquesta prova resulti
una comèdia. No sé qui en deu sor-
tir beneficiat!

· Jo proposaria que ampliessin
els dies d�exàmens ja que en només
tres dies l�estudiant s�agobia. Pos-
siblement cinc dies anirien millor i
el rendiment i els resultats serien òp-
tims.

· El Batxillerat hauria de ser sufi-
cient per demostrar la capacitat de
l�estudiant. Ja ens escabetxinaran
durant la carrera, no?

· Els exàmens de selectivitat són
de matèries comunes i generals i en
la majoria dels casos només servei-
xen per fer baixar la mitjana que
l�alumne portava. Són un obstacle
per entrar a la carrera escollida.

· A mi no em sembla tan mala-
ment perquè si tenim en compte
que hi ha centres que potser rega-
len notes o no exigeixen tant, les
qualificacions no són reals i en la
selectivitat es poden detectar fraus
com aquests.

· Deu fer una gràcia que no pu-
guis entrar per unes dècimes!

· La selecció de l�espècie huma-
na és natural però la selectivitat és
artificial.

(Alumnes de 2n Batxillerat B)

Núm. 27 ABRIL · MAIG · JUNY 2004

Miquel Reina guanya el 1r premi
�La SALLE, societat i tecnologia�

Enginyeria i Arquitectura de la Salle, de la universitat Ramon
Llull, va convocar la VI edició de premis en l�àmbit de les tecnolo-
gies.

En Miquel Reina i Antolín, alumne de 2n de Batxillerat A, va
aconseguir el primer premi amb el treball titulat Amunt, un pro-
jecte d�un gratacels (la història d�aquests edificis, com es cons-
trueixen...).

El treball era d�una
qualitat increïble i ana-
va acompanyat d�una
maqueta de fusta reco-
berta de paper mirall. El
tutor del TREC era en
Carles Maurel (professor
de dibuix del col·legi).

Enhorabona!

L�alumna Mireia Sola, finalista
del concurs �Llavor de lletres�

El divendres dia 21 de maig, el Saló Reial de les Caves Freixenet de Sant Sadurní
d�Anoia va acollir la celebració de la cinquena edició del sopar dels Premis Llavor de
Lletres de Creació i Recerca, repartits en tres categories: Creació Literària, Recerca His-
tòrica i TRECS.

L�escriptor Màrius Serra va presentar l�entrega de guardons, i l�alumna del Col·legi
Sant Josep, Mireia Sola, va rebre un accèssit de 300 euros i un diploma amb l�obra La
realitat del teatre a 4D Òptic (un
estudi minuciós sobre una obra de
teatre de l�escriptor argentí Javier
Dualte).

La mateixa remuneració econò-
mica va ser lliurada al col·legi.

L�alumne Eloi Tres Julià també
n�hagués pogut ser mereixedor. El
seu treball es titulava El teatre
d�Ordal (Un gran treball d�investi-
gació històrica sobre aquest poble
i la seva activitat teatral).

Felicitats a tots dos!

D�esquerra a dreta: Joan Amat (director), Assumpta
Varias (tutora de TREC), Pedro Cardenal (tutor de

curs) Mireia Sola (alumna guardonada)
i Srs. Sola-Torres (pares de la Mireia)
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Aquest curs, molts dels treballs de recerca (TREC) dels
alumnes de 2n de Batxillerat eren excel·lents i es van pre-
sentar a concursos diferents.

No se sap encara si obtindran algun premi però, la
realitat és que tots se�l mereixerien.

Citats per ordre alfabètic dels autors, els treballs són:

· �De blanc a Leukos, d�haima a sang: un càncer, la
leucèmia.� de Ferran Fillat i Gumà, presentat al premi
CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i Innova-
ció Tecnològica de la Generalitat de Catalunya).

Tutora de TREC: Conxita Ridorsa

I... encara més premis?

Els alumnes de 4t d�ESO del col-
legi cada any fan un viatge de fi d�eta-
pa per conviure i per viure experièn-
cies junts. Alguns d�ells ja no conti-
nuaran els estudis al nostre centre i
per això cal aprofitar les últimes ex-
periències del grup.

Ja fa uns anys que es va decidir fer
la ruta per Cantàbria i així poder visi-
tar zones de mar (com Santillana) i
zones de muntanya (com els �Picos
de Europa�); poder anar a museus
(com el Guggenheim), a coves (com
les d�Altamira); poder gaudir dels pai-
satges naturals i d�avenços científics...

Viatjar al Nord d�Espanya dóna per
tota aquesta varietat.

Aquest curs el viatge va ser des del
29 de març al 2 d�abril. La ruta segui-
da fou Saragossa � Burgos � Cantàbria
� Bilbao. Tothom va passar-s�ho molt
bé.

Maria Font, 4t d�ESO A: �El viatge
va ser com un somni del passat que
es podria repetir en el futur�

Elisabet Gago, 4t d�ESO B: �Aquest
viatge és una experiència que sempre
recordarem�

Laia Solé, 4t d�ESO C: �El més
impactant va ser el recital poètic del
Carles Maurel a l�autocar�

4t d�ESO viatja al nord d�Espanya

· �La invisibilitat� de Xavier Gumara Rigol, que va
ser presentat a la Societat Catalana de Física.

Tutor de TREC: Jordi Font

· �Nanotecnologia� d�Helena Mateu i Cuscó, que va
ser presentat a la UPC, al premi de Ciència i Tecnologia.

Tutor de TREC: Jordi Font

· �Implants dentals� de Lara Talavera Vallès, presen-
tat al Sant Ramon de Penyafort (museu de Vilafranca).

Tutor de TREC: Josep Verge

Desitgem que tots tinguin molta sort.
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Les colònies

P-5 ELEFANTS

... una mica més de colònies

3r i 4t DE PRIMÀRIA
2n D�ESO

1r i 2n DE PRIMÀRIA

CURS LLOC DIES
P-5 ELEFANTS LA MARINADA (Cambrils) 5, 6 i 7 de maig

1r i 2n DE PRIMÀRIA EL XALOC (Caldes) 31 de maig, 1 i 2 de juny

3r i 4t DE PRIMÀRIA CAN BOSCH (Sant Iscle de Vallalta) 7, 8 i 9 de juny

5è i 6è DE PRIMÀRIA MAS GORGOLL (Palamós) 14, 15 i 16 de juny

2n D�ESO OLIOLA (Ponts) 7, 8 i 9 de juny

4t D�ESO VIATGE CULTURAL del 29 de març al 2 d�abril
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Sortides culturals
16 de juny

4 de juny
26 de maig
11 de maig

15 de juny
9 de juny
1 d�abril

16 de juny
19 d�abril
29 d�abril

5 de maig

18 de juny
15 d�abril
9 de juny

 14 de maig

18 de juny
31 de maig
17 de maig
18 de juny
11 de maig

19 de maig

23 d�abril
13 de maig

P2

P3
P4

1r i 2n

1r i 2n
2n B
2n

3r i 4t
5è i 6è
5è i 6è

5è i 6è

5è i 6è
6è
6è

1r i 2n

1r
2n
3r
3r
4t

Guanyadors del
concurs literari

1r
1r

Plaça de la Bòbila
de Sant Sadurní

Vilanova
El Vendrell

Teatre Cal Bolet
de Vilafranca

Barcelona
Barcelona
Vilanova
Barcelona

Ateneu Sant Sadurní
Teatre Cal Bolet
de Vilafranca
Teatre Romea
de Barcelona

Barcelona
Tarragona
Barcelona

Teatre Romea
de Barcelona
Sant Quintí
Barcelona
Empúries

La casa dels avis
de Sant Sadurní

Barcelona

Barcelona
TNC de Barcelona

Jocs a l�aire lliure

�xiqui parc� i barques
Aqualeon

�Som de somnis�

Fòrum
Museu egipci (projecte)

Els trens
Fòrum

�Roda, roda...� (poesia)
�Helen�

�El superbarber de Sevilla�

Fòrum
Visita ciutat romana

Zoològic
�El superbarber de Sevilla�

Esports d�aventura
Fòrum
visita

�I ara què?

�Troia�

Al cinema Palau-Balanyà
Les Rambles per sant Jordi

�Maria Rosa�

EDUCACIÓ
INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

BATXILLERAT

2n de primària a Vilanova

3r d�ESO a Empúries

1r de Batxillerat a Terrassa
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Els tutors Pere Cardenal, Paquita Gimeno i Julià Poveda
amb els seus alumnes

Sant Jordi
EDUCACIÓ INFANTIL

Els nens i les nenes d�aquesta secció
varen preparar diverses manualitats per
als pares (dracs de paper, roses de fang,
quadres de Sant Jordi...).

Pel que fa a les activitats de la Diada
en sí, varen anar a la plaça de l�Ajunta-
ment a veure les parades de roses i llibres
(foto) i, en tornar, els alumnes de P2 van
intercanviar obsequis amb els més grans
de la casa, els nois i les noies de 2n de
Batxillerat.

Els alumnes més petits de la Secció
varen invertir el dia fent diversos actes li-
teraris i lúdics però sense entrar en con-
curs.

Els alumnes guanyadors de la tercera
etapa van ser aquests:

5è A
1r premi � Laia Ràfols De Pascual
�Les petites cuques de llum�
2n premi � Jaime Mañé Chaparro
�Detectius de Dilluns de Pasqua�

5è B
1r premi � David Royo González
�Un atemptat gravat a la ment�
2n premi � Cristina Formosa Vallina
�L�antiga llegenda�

5è C
1r premi � Débora García Escudero
�Un viatge extraordinari�
2n premi � Cristina Roca Torreño
�Cap a una nova vida�

6è A
1r premi � Iddia Pinedo Painous
�Ulls Blaus�
2n premi � Núria Vila Domingo
�La llegenda de Sant Jordi�

PREMIS LITERARIS I ACTUACIONS

6è B
1r premi � Adrià Segarra Torné
�La Flor�
2n premi � Marta Renau i Domingo
�La rosa del jardí�

6è C
1r premi � Àlex Armengol i Urpí
�La primavera�
2n premi � Gemma Martínez Rojas
�La primavera�

La secció d�ESO varen celebrar l�acte
literari per seccions, amb recitacions de
poemes, amb cançons i algunes actuaci-
ons musicals.

1r ESO A
1r premi � Cristina Garcia Querol
�Algunes veus no escoltades�
2n premi � Josep Caballé Colomé
�Algunes voces no escuchadas�

1r ESO B
1r premi � Clara Soler Isart
�Cap a un món sense violència�
2n premi � Eric Berdonces Bonelo

1r ESO C
1r premi � Anna Gonga Palacios
�La Cala�
2n premi � Sergi Torrents Pallarès
�Hacia un mundo sin violencia�

2n ESO A
1r premi � Mariona Fillat Gomà
�Esa nueva canción fue su vieja historia�
2n premi � Mariona Fillat Gomà
�Escoltar al mar...�

2n ESO B
1r premi � Irene M. Carrasco Mossinger
�Escoltar al mar�
2n premi � Carles Manubens i Mora
�Un món sense violència�

2n ESO C
1r premi � Neus Bel Valls
�Hacia un mundo sin violencia�
2n premi � Marta Just Casas
�Veus no escoltades�

3r ESO A
Nivell A-B
1r premi � Marina Montserrat Canti
�Un amor difícil però no impossible�
2n premi � Anna Viñas Miquel
�Código de ética para un milenio de paz�



6

Nivell C
1r premi � Regina Piñol Rovira
�Algunes veus no escoltades�
2n premi � Meritxell Batlle Cruz
�Algunes veus no escoltades�

Nivell D
1r premi � Laura Chacón Caro
�Una vida con paz y libertad�

4t ESO
Nivell A-B
1r premi � Joan Torrents Pallarès
�Algunes veus no escoltades�
2n premi � Elisabet Gago Benedi
�Una roja obre la porta�

Finalistes:
1r premi � Laia Sánchez Veral
�Temps passats�
2n premi � Laia Solé Amat
�El roser�

Nivell C
1r premi � Cristina Ibars Méndez
�Escoltar el mar�

Batxillerat
Matí:
Els alumnes de 1r varen estar a Les

Rambles de Barcelona mirant parades de
llibres i flors i gaudint de la Diada.

Els de 2n van preparar unes ma-
nualitats per als �cargolets� (P2) i els les
van dur al col·legi petit (veure foto).

Tarda:
A la tarda ambdós grups varen estar

Sant Jordi

a la sala d�actes amb el repartiment de
premis literaris i altres actuacions musi-
cals i rapsòdies.

El concurs d�aquesta secció és gene-
ral de l�etapa. Tant la narrativa com la po-
esia ajunten els grups de 1r i 2n i es re-
parteixen tres premis per modalitat.

PROSA
1r premi � Elisabet Llopart (1r C)
�I no va abandonar mai�

2n premi � Héctor Cabello (1r B)
�Brotan ramas�
3r premi � Aitor Hernández (1r B)
�No es ficción, es terror�

POESIA
1r premi � Nerea Pinedo (1r B)
�Desde el silencio�
2n premi � Alba Raventós (1r A)
�Un lligam etern�
3r premi � Emma Espinar (1r A)
�Des d�aquí�
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Festa de graduació d�Educació Infantil
El divendres 18 de juny, a les 6 de la tarda, es celebrarà el comiat dels alumnes de P-5.
La sala d�actes s�omplirà de familiars i coneguts d�aquests petits alumnes. Tothom podrà gaudir del lliurament de diplomes i

seguidament de l�actuació dels alumnes.

Enguany els alumnes de Cargols i Bambis volen acomiadar el curs oferint un recull
de cançons i escenificant una Festa Major.

S�espera l�assistència de totes les famílies.
L�acte tindrà lloc a la Sala d�Actes, el 19 de juny a partir de les 6 de la tarda.
El programa és el següent:

HORARI
Lloc: Sala d�Actes
A les 6 de la tarda:
Cargols A: El gegant del Pi.
Cargols B: Cargol treu banya.
Bambis A: A poc a poc, de pressa.
Bambis B: Tot sona!
A les 7 de la tarda:
Esquirols A i B: Festa Major!

Fi de curs d�Educació Infantil

Aquest tercer trimestre els alumnes de Primària que van fer taller només van ser els de Cicle Mitjà. El col·legi agraeix la tasca
desinteressada de pares, mares i professors.

· 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 colors: Gemma Sivill
· Taller de paper: Maria Sabaté
· Taller de bijuteria: Montse Segura
· Taller amb agulles d�estendre: Montse Martínez
· Taller de pots amb sal: Francesca Sánchez i Toni Ferran
· Taller d�electricitat: Concepció Foros
· 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

Els nostres tallers
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Premi Biblioteca
DOS PREMIS DEL 6è CONCURS LITERARI INFANTIL DE LA
BIBLIOTECA RAMON BOSCH DE NOYA

Els alumnes de totes les escoles de la vila podien participar
en el concurs literari que feia la biblioteca municipal. Es tractava
d�escriure un conte els protagonistes del qual fossin en Jairo i la
Samira, dos immigrants.

Les categories establertes eren:
1a categoria: nens i nenes de 1r i 2n
2a categoria: nens i nenes de 3r i 4t
3a categoria: nens i nenes de 5è i 6è

El dia 24 d�abril es va fer el lliurament dels premis i van assis-
tir-hi alguns alumnes, pares i professors. A l�escola en vàrem
obtenir dos:

Un tercer premi de la segona categoria que es van emportar
les alumnes: Júlia Bargalló, Nàdia Duran, Cristina Ortin i Judith
Rosell, sota el títol My scen.

I un segon premi del cicle superior per als alumnes: Mario
Domínguez, Idoya Pinedo i Alexis Ferrer.

La Biblioteca i l�Ajuntament de Sant Sadurní van obsequiar-
nos amb un petit cangur (miniatura de la mascota de la pròpia
biblioteca) que porta llibres a la butxaqueta.

Felicitats a tots els guanyadors.

OBERTURA DEL CURS
Les classes del curs 2004/05 començaran el dia 15 de setem-

bre a les 9 del matí per a tots els nivells del col·legi.

REUNIONS AMB ELS PARES
El dia 2 de setembre (divendres), a 2/4 de 8 del vespre, es

farà una reunió amb tots els pares d�EDUCACIÓ INFANTIL: P2,
P3, P4 i P5 (serà molt important l�assistència).

El 13 de setembre (dilluns), a les 8 del vespre, farem una
reunió amb tots els pares de PRIMER CICLE D�EDUCACIÓ PRIMÀ-
RIA (1r i 2n curs).

BATA UNIFORME
Serà obligatòria per a tots els alumnes d�Educació Infantil i

de 1r a 4t d�Educació Primària (es pot comprar a l�escola o a les
botigues de la vila).

EQUIPATGE DE GIMNÀSTICA
Serà obligatori per a tots els alumnes d�Educació Infantil i de

1r a 4t d�Educació Primària. Consta de xandall, samarreta i
pantaló curt que estaran a la venda en el propi centre (els matei-
xos dies que la venda de llibres). Caldrà que els alumnes (a partir
de 5è) utilitzin sabatilles de bany per anar a les dutxes.

VENDA DE LLIBRES PER AL PROPER CURS
(Alumnes de preescolar NO)
Es vendran els dies 6, 7, 9, 10 i 14 de setembre de 10 del

matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.

ITINERARIS DELS AUTOCARS
Es donarà un full informatiu en el moment de comprar els

llibres.

Per a més informació o per a qualsevol consulta podeu diri-
gir-vos a la Direcció del Col·legi fins al dia 16 de juliol, de 9 del
matí a 1 del migdia, dilluns, dimecres i divendres.

Informació d�interès
per al curs 2004/05

El dia 10 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, els alumnes que
fan música com a activitat extraescolar varen fer un recital
per als pares i altre públic assistent.

Els professors de música que van fer el muntatge van ser
el David Hernández i la Meritxell Cuyàs.

El repartiment que varen tocar va ser el següent:
- Les oques van descalces (popular)
- La lluna la pruna (popular)
- Himne de l�alegria (Beethoven)
- Obladí-obladà (Beatles)
- Every breathe you take (Police)
- Fiesta Pagana (Mago de Oz)
- Day tripper (Beatles)

Festival de música
Hi havia alumnes de totes les edats (des de 1r de Primà-

ria fins a 2n de Batxillerat) i tots ho van fer d�allò més bé.
L�allargada dels aplaudiments ho deia tot.
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Durant tot el curs, els alumnes poden escollir fer teatre com
a una de les activitats extraescolars del centre. Hi ha quatre grups
diferents segons les edats i cadascun està dirigit per diferents
mestres.

Aquest any s�han representat les obres següents:
· 1r de Primària - dia 27 de maig
�La rondalla de l�àvia� (escrita i dirigida per les professores

Mònica Guilera i Núria Escolà)
· 2n i 3r de Primària - dia 21 de maig
�L�espasa del Rei Artús� (sota la direcció de la professora

Montse Feixó)
· 4t i 5è de Primària - dia 2 de juny
Adaptació de l�obra �La diadema� de Joles Sennell (aquesta

obra havia de ser protagonitzada per l�alumne Pol Ràfols, que es
va morir el passat mes d�abril. En el moment de la representa-
ció, el seu paper va ser escoltat amb una veu en off i en els
moments que havia de sortir a escena es projectava una imatge
seva. Una alumna companya seva va llegir un poema fet per ella
com a homenatge. Assistiren a l�acte els pares del Pol).

· 6è de Primària i 1r d�ESO - dia 9 de juny
�T�he enxampat Caputxeta� (sota la direcció de la profes-

sora Núria Plazas)

Totes les obres van ser representades a la Sala d�Actes de
l�escola.

Teatre extraescolar

�La rondalla de l�àvia�

�L�espasa del Rei Artús�

�T�he enxampat Caputxeta� �La diadema�

El dia 22 d�abril, els alumnes de totes les escoles de Sant Sadurní
es van trobar a l�Ateneu de la vila per cantar la cantata d��En Samsó�.
La primera sessió es va fer a 2/4 de 4 de la tarda per als alumnes de
Sant Sadurní de 5è de Primària i l�altra a 2/4 de 8 del vespre per als
pares i públic en general.

Els professors de música de les diferents escoles i l�Ajuntament
varen ser els organitzadors de l�acte.

Lligams agraeix particularment el treball i la feina ben feta a la
professora Meritxell Cuyàs, qui va dedicar molt d�esforç en la coordi-
nació de dit acte.

Cantata a l�Ateneu
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El passat 4 de juny, a les 10 de la nit, es va celebrar la Festa de les orles que es fa cada any per acomiadar els alumnes de 2n de
Batxillerat. Es va celebrar al pati de secundària i hi van assistir els professors de la secció.

La Festa va començar amb les actuacions dels alumnes de primer. Aquest any els havien preparat una dansa i, com a novetat, van
aixecar un pilar de quatre i van fer una piràmide.

Més tard, el director i els tutors els varen llegir un discurs de comiat i la resta de professors van col·laborar en el repartiment
d�una orla i una insígnia del col·legi a cadascun.

El final de la festa va acabar a la sala de gimnàstica amb un sopar fred i ball que els pares delegats de curs havien organitzat.

Orles de 2n de Batxillerat

El dia 18 de juny, a les 10 del vespre, es celebrarà el comiat dels alumnes de 4t
d�ESO. L�acte tindrà lloc a la sala d�actes del col·legi. A tots els alumnes se�ls lliurarà un
diploma i un CD d�imatges, com a motiu de comiat, recordant el seu pas per l�escola.

L�acte començarà amb un discurs per part del coordinador de la secció i després
dels tutors.

A continuació els assistents podran gaudir de la projecció del CD titulat �Somnis
d�un passat i d�un futur� i els delegats llegiran el seu comiat.

L�acte finalitzarà amb diferents actuacions musicals i balls a càrrec dels alumnes
d�aquesta promoció.

Festa de fi d�etapa de 4t d�ESO
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Esports

Un grup de catorze alumnes del Col-
legi Sant Josep han participat en el tor-
neig de la Coca-Cola 2003-2004 durant
els dies 16, 22 i 23 de maig. El responsa-
ble míster ha estat el Sr. Josep Santos, pare
d�un alumne de la mateixa escola.

El torneig consisteix en un seguit de
partits on es van eliminant els equips a
mida que es va perdent, i d�aquesta ma-
nera es va dividint per dos el nombre de
supervivents.

El Col·legi Sant Josep va disputar el
primer partit el dia 16 de maig contra
l�IES Gorgs amb victòria per 6-1. El se-
güent partit va ser el passat dissabte 22
de maig contra el Col·legi Divina Provi-
dència de Mataró amb resultat final fa-
vorable de 3-1.

La jornada més complicada va ser la
del diumenge 23 de maig, on es van ha-
ver de disputar quatre partits per poder
accedir a la fase final. El primer de tots va
ser a les 9 de matí contra el SES de
Badalona amb victòria 3-1, el següent a
les 12 del migdia contra el Gavà, un dels
equips favorits del torneig, amb un resul-
tat més ajustat, 1-0, però també a favor.

El fet d�haver arribat aquí ja deixava
el Sant Josep entre els quatre primers clas-
sificats. Però ara faltaven els darrers es-
forços. A les 3 de la tarda es va jugar la
semifinal, i després d�unes variacions una
mica sospitoses en el sorteig inicial
d�equips, que no va afavorir a la nostra
escola en absolut, el Sant Josep, reservant

forces per a la final, va perdre per 5-1
contra els que serien els guanyadors del
torneig, l�equip de l�IES Mediterrània de
Castelldefels.

Després d�aquest petit ensurt, i mal-
grat l�esgotament que suposava una jor-
nada tan maratoniana, es va portar a ter-
me el darrer partit a les 5 de la tarda con-
tra l�IES Banús de Cerdanyola, que va aca-
bar amb marcador 3-0 a favor del Sant
Josep, la qual cosa va suposar quedar clas-
sificats en TERCER LLOC d�entre 64 cen-
tres participants de la província de
Barcelona.

El lliurament de la copa per a l�escola
i les medalles per a cadascun dels partici-
pants va posar punt i final a la festa. FELI-
CITATS A TOT L�EQUIP.

Maties MERCADER DEL MORAL
Xavier CUNILL PONCE
Lionel LÓPEZ RUIZ
Joan ROMEU CREIXELL
Daniel DELGADO SERRANO
Javier GIL MORAGRIEGA
Adrià SERRANO MORENO
David MARTÍNEZ OLIVELLA
Joan TORRENTS PALLARÈS
Joan MERCADER DEL MORAL
Òscar PRIETO ÀGUILA
Joan Carles SALMERON BALASTEGUI
Gerard SANTOS MÁRQUEZ
Miquel SOGAS HERNÁNDEZ

MEDALLA DE PLATA I 5è LLOC
PER A LES PATINADORES DEL SANT JOSEP

Les alumnes grans del col·legi que fan patinatge artístic es van
emportar la medalla de plata en l�últim campionat de la JESPE i les
petites van obtenir una cinquena posició.

En la final de patinatge de la JESPE, es fan dos campionats
puntuables i la mitjana d�aquests és la que decideix les tres prime-
res posicions.

Aquest any el grup del Nivell A va actuar amb Cabaret i va que-
dar en segona posició, amb 47�1 punts (1�9 menys que les prime-
res).

Pel que fa al Nivell B, les alumnes van fer l�exhibició Rock i van
quedar cinquenes (a 6 punts de la medalla d�or).

Des de la Revista Lligams felicitem a totes les alumnes i a les
entrenadores Maria Giró i Mireia Marsó.

Premi Coca-Cola

Patins
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Esports
Resultats de la lliga minibàsquet aleví femení:
1.- Sant Josep Sant Sadurní 8 Ràpita/Monjos 8
2.- La Múnia B 4 Sant Josep Sant Sadurní 12
3.- La Múnia A 6 Sant Josep Sant Sadurní 10
4.- Sant Josep Sant Sadurní descansa
5.- Sant Elies 5 Sant Josep Sant Sadurní 11

Resultat bàsquet infantil femení:
1.- La Granada 18 Sant Josep Sant Sadurní 18
2.- Club bàsquet Cubelles 18 Sant Josep Sant Sadurní 27
3.- Sant Josep Sant Sadurní 2 Santa Teresa de Jesús 0
4.- Sant Josep Sant Sadurní 19 La Granada 16
5.- Sant Josep Sant Sadurní 23 Club bàsquet Cubelles 20
6.- Santa Teresa de Jesús 0 Sant Josep Sant Sadurní 2

Aquest any les jugadores han fet el ple i han aconseguit dues medalles d�or. Felicitats!

ENS EMPORTEM DOS PRIMERS PRE-
MIS DE BÀSQUET

Les alumnes de bàsquet femení de la
categoria aleví i la d�infantil van gua-
nyar els primers premis de la COPA PRI-
MAVERA del Penedès.
Un cop acabada la temporada i men-
tre encara dura el curs escolar, el bàs-
quet femení continua jugant per la
copa Primavera.

Aleví B
CP CONGRÉS - HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B 0 - 8
HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B - CE LA SALLE BONANOVA 15 - 2
HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B - E. MARISTES SANT JOAN A 8 - 1
CAPELLADES HC - HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B 3 - 8
HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B - CE LLEIDA-LLISTA BLAVA A 5 - 6
MOLLET HC - HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B 4 - 8
HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B - CLUB TENNIS BARCINO 14 - 2
ANDORRA HC - HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B 2 - 13
HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B - HC CASTELLAR B 7 - 2
HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B - CP CONGRÉS 12 - 2
CE LA SALLE BONANOVA - HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B 4 - 15
E. MARISTES SANT JOAN A - HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B 1 - 7
HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B - CAPELLADES HC 4 - 5
CE LLEIDA-LLISTA BLAVA A - HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B 5 - 6
HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B - MOLLET HC 7 - 4
CLUB TENNIS BARCINO - HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B 2 - 9
HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B - ANDORRA HC 10 - 2
HC CASTELLAR B - HF ST. JOSEP ST. SADURNÍ B 11 - 4

Aleví A
ST. JOSEP ST. SADURNÍ A - CASAL L�ESPLUGA 0 - 0
CE VENDRELL - ST. JOSEP ST. SADURNÍ A 9 - 5
ST. JOSEP ST. SADURNÍ A - REUS DEPORTIU A 2 - 8
CASAL L�ESPLUGA - ST. JOSEP ST. SADURNÍ A 8 - 1
ST. JOSEP ST. SADURNÍ A - CE VENDRELL 9 - 4
ST. JOSEP ST. SADURNÍ A - CE VENDRELL 9 - 4

Infantil
GEIEG B - SANT JOSEP SANT SADURNÍ 2 - 8
CE VENDRELL - SANT JOSEP SANT SADURNÍ 4 - 8
SANT JOSEP SANT SADURNÍ - HC SALT A 8 - 2
SANT JOSEP SANT SADURNÍ - GEIEG B 9 - 3
SANT JOSEP SANT SADURNÍ - CE VENDRELL 5 - 6
HC SALT A - SANT JOSEP SANT SADURNÍ 0 - 0

PREBENJAMÍ B
COPA BCN B
Jornada 9 St. Josep 2-1 St. Ramon
Jornada 10 St. Josep 2-3 Ribes
Jornada 11 Riudebitlles 3-2 St. Josep
Jornada 12 descansa
Jornada 13 Laietà 3-1 St. Josep
Jornada 14 St. Josep 3-1 Monjos
Jornada 15 Sferic Terrassa 2-1 St. Josep
Jornada 16 Stick Masquefa 3-1 St. Josep
Jornada 17 St. Josep 3-1 Igualada
Jornada 18 St. Ramon 2-1 St. Josep

PREBENJAMÍ A
COPA BCN PREFERENT A
Jornada 1 Noia 3-2 St. Josep
Jornada 2 Igualada A 2-2 St. Josep
Jornada 3 St. Josep 2-1 St. Cugat
Jornada 4 St. Josep 2-2 Noia
Jornada 5 St. Josep 2-1 Igualada
Jornada 6 St. Cugat 1-3 St. Josep

BENJAMÍ
COPA BCN B
Jornada 9 descansa
Jornada 10 St. Josep 6-12 Vilafranca
Jornada 11 Riudebitlles 0-11 St. Josep
Jornada 12 St. Josep 1-2 Congrés
Jornada 13 Sta. Margarida 2-1 St. Josep
Jornada 14 St. Josep 3-3 Monjos
Jornada 15 descansa
Jornada 16 Olímpic Vilanova 2-6 St. Josep
Jornada 17 St. Josep 3-2 Noia B
Jornada 18 descansa

Hoquei

Bàsquet


