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Editorial
Acabem d’encetar el curs 2004-05, que serà un 
curs molt especial per a la història del Col·legi i 
de la comarca. Serà el curs del CENTENARI de 
la fundació del Col·legi. És una fita molt important 
per a una entitat educativa privada. Per a comme-
morar-ho hi haurà una comissió que s’encarregarà 
de dissenyar i portar a terme al llarg de l’any vi-
nent una sèrie d’actes acadèmics, socials, festius... 
on tots els exalumnes, alumnes actuals i famílies 
respectives hi puguin participar. S’anirà informant 
al llarg de l’any de forma directa amb circulars, a 
través de la web del centre i mitjançant la prem-
sa local i comarcal. D’entrada us puc avançar que 
està pràcticament enllestit un llibre sobre la his-
tòria del Col·legi, que un cop editat es lliurarà a 
totes les famílies i entitats interessades. També us 
puc avançar que es farà  la inauguració oficial de la 
coberta “de disseny” de la pista d’hoquei, entre 
altres coses. 
El període de vacances dels alumnes s’ha aprofitat 
per als cursos de renovació pedagògica del profes-
sorat i per realitzar les obres i reformes impossi-
bles de fer durant l’any acadèmic. Enguany l’obra 
més important ha estat la construcció de la cober-
ta de la pista d’hoquei exterior amb els correspo-
nents vestidors. És una obra molt important des 
del punt de vista arquitectònic i econòmic, però 
que no forma part del pressupost ordinari del cen-
tre. El seu cost es sufraga amb subvencions oficials 
i mecenatge d’entitats privades. Pel que fa a la res-
ta d’obres i reformes cal esmentar la remodelació 
i renovació total dels vuit lavabos de la secció de 
Secundària. El canvi de la calefacció de gasoil per 
“gas natural“, amb les corresponents escomeses, 
calderes i noves instal·lacions. El canvi de l’antic 
acumulador d’aigua calenta i renovació i ampliació 
de plaques solars modernes, per uns acumuladors 
més petits de darrera generació que garanteixen 
l’absència de legionel·la a l’aigua de les dutxes. 
També s’ha renovat tot el sistema d’extracció de 
gasos de les campanes de la cuina (es purifica l’ai-
re d’entrada i es filtra el de sortida) augmentant la 
qualitat mediambiental.
El més important però, és que engeguem el nou 
curs escolar amb un claustre de 74 professors pre-
parats i motivats per afrontar els nous reptes de la 
formació i educació de 1.160 alumnes (25 més que 
el curs passat), que és pràcticament la capacitat 
total del centre. 
En nom del Patronat de la Fundació, del Consell 
Escolar, del Claustre i del Personal d’Administració 
i Serveis us dono les gràcies a les 860 famílies del 
Col·legi que heu dipositat la vostra confiança un 
any més en nosaltres, sobretot a les famílies dels 
152 alumnes nous, que ens han escollit per pri-
mera vegada. Desitjar-vos a tots un bon curs, amb 
bon aprofitament i bons rendiments acadèmics i 
personals, que ens permetin construir una societat 
forta, cohesionada, lliure i amb bones perspectives 
de futur.
 

Joan Amat i Marquès
Director

Escola d’tiu
d’angl
Per tercer any consecutiu, 
l’esplai d’anglès Summer 
English va formar part de les 
activitats que el col·legi Sant 
Josep ofereix a aquells alum-
nes que volen aprofitar el 
mes de juliol per, en aquest 
cas, practicar i millorar el 
seu nivell d’anglès.
És el segon any que el mo-
nitor Sam Cookney va com-
partir amb nosaltres aques-
ta experiència, ajudant als 
alumnes en l’aprenentatge 
de l’idioma, d’una manera 
viva i lúdica. Durant el fes-
tival de cloenda, ens va sor-
prendre amb un increïble 
espectacle de màgia.
Les activitats de l’esplai gi-
raven entorn un fil temàtic 
que donava sentit als treballs 
manuals, gimcanes, cançons, 
coreografies, representaci-
ons teatrals, informàtica i 
sortides. Aquests temes 
anaven des de l’estudi de 
països de llengua anglesa, 
passant per la celebració de 
la setmana del terror i aca-
bant per preparar el festival 
final.
Els alumnes van confeccio-
nar un diari personal foto-
gràfic amb les corresponents 
explicacions en anglès com 
a record del que van estar 
aquestes quatre setmanes.

Francesca Sáez

El primer dia

Entrevista a la professora d’anglès Linda Smith 

De tant en tant, fèiem gimcanes

Tots portàvem la samarreta que nosaltres mateixos vam pintar

També anàvem a la piscina
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L’alumna Helena Mateu
obté una de l millors not
de seleivitat

Iniciació al teatre
Una de les activitats extraescolars que es 
fan al centre és la iniciació al teatre. Aques-
ta actuació introdueix els alumnes de P5 al 
món de la improvisació i la representació.
Els petits actors acaben fent una obra a 
final de curs i aquest any va ser el dia 21 
d’abril a 2/4 de 7 h de la tarda i la van titu-
lar “En un poble molt tranquil...”

Tots els assistents s’ho van passar d’allò 
més bé.

EL CONSELLER DEL DURSI PREMIA UNA ALUMNA DEL COL·LEGI

Aquest estiu la redacció de Lligams ha rebut una molt bona notícia. 
L’Helena Mateu, alumna de 2n de Batxillerat, ha aconseguit la Distinció de les 
Proves d’Accés a la Universitat (PAU), en obtenir una qualificació per sobre 
del 9.
El passat 15 de juliol el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació, Sr. Carles Solà va lliurar els premis en un acte on hi van assistir els 77 
estudiants amb millor nota de tot Catalunya.
Convé tenir present que 24.594 estudiants s’havien examinat de les PAU el 
mes de juny i que un 87% les van aprovar, amb una mitjana de 5,82. 
Felicitats a l’Helena, per la magnífica nota obtinguda (9,3) i el nostre reconei-
xement a tots aquells alumnes que treballen amb tant d’esforç i il·lusió.
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Graduació de P5
A final de curs, tots els alumnes que acaben P5 
obtenen un títol de graduació de l’etapa de Pri-
mària. Per celebrar-ho es fa un acte de comiat 
a la sala d’actes del col·legi.

El dia 18 de juny a les 6 h de la tarda, els nens 
i nenes entraven majestuosament al “col·legi 
gran” amb la seva toga i el seu birret.

Les seves tutores (Teresa Amposta i Rosa M. 
Orensanz) els van repartir un diploma per a ca-
dascun d’ells i els alumnes van cantar la cançó 
“Ara que ja tinc sis anys“, entre grans aplaudi-
ments de pares i familiars que hi assistiren.

Comiat 
de 4t d’ESO
La festa de comiat de 4t  
sempre és una celebració 
alegre de final d’etapa i, al-
hora, una festa emotiva per 
a molts dels alumnes i assis-
tents. Alguns dels nois i no-
ies es tornaran a retrobar a 
Batxillerat però n’hi ha d’al-
tres que segueixen camins 
fora de la nostra escola i per 
als joves, això suposa un co-
miat especial.
Aquest curs passat l’acte el 
van presidir el Director Joan 
Amat, el coordinador Josep 
M. Campañá, i els tutors corresponents: Helena Niubò, Mercè Palla-
rès i Josep Lluís Bermúdez.
Com cada any, els alumnes van ser obsequiats amb un diploma i un 
CD d’imatges de records de tots els cursos i activitats.
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Orl
de 2n de Batxillerat
La nit del 4 de juny, després d’haver fet un 
sopar conjunt de mestres i professors, es va 
celebrar la Festa de les Orles. Els alumnes, 
elegantment vestits, varen poder veure 
com els seus companys de 1r de Batxille-
rat els dedicaven balls i cançons de comiat. 
Com a novetat, també van aixecar un pilar 
de quatre i van fer una piràmide.
L’acte va començar amb un parlament del 
director Joan Amat i els tutors Pere Car-
denal i Paquita Gimeno. Seguidament es va 
lliurar una orla i una insígnia del col·legi a 
cada alumne i per acabar, els propis alumnes 
de 2n es van acomiadar amb un discurs.
Aquest any, els pares delegats de curs tam-
bé van organitzar un sopar fred per a tots 
els assistents a la sala d’actes del col·legi.
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Proforat curs 2004-05
EDUCACIÓ INFANTIL

Amposta Estruch, Teresa ................................................................................ Tut. P4-B
Canals Bardella, Pilar ......................................................................................... Tut. P2-B
Del Valle Andreu, Montse .............................................................................. Tut. P5-A 
Font Cardús, Jordi ..............................................................................Prof. informàtica
Llaquet Isart, Montse ...................................................................................Prof. Anglès
Martín Martínez, Gemma .........................................................................Prof. Reforç
Mateos Mateos, Agustina ............................................................................... Tut. P3-B
Mir Guxens, Salvador ....................................................................... Prof. Gimnàstica
Orensanz Muniente, Rosa M. ...................................................................... Tut. P4-A
Raventós Carcasona, Montse ...................................................................... Tut. P3-A
Raventós Sánchez, Josep M. .................................................................. Prof. Música
Rebordosa Avión, Dolors ............................................................................... Tut. P2-A
Robles Centellas, Araceli ......................................................Prof. Psicomotricitat
Roca Albet, Anna ............................................................................................Prof. Reforç
Roca Papaseit, Pilar ............................................................................................. Tut. P5-B

Cap d’estudis: Montse Del Valle

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Bargalló Tena, Montse ........................................................................................ Tut. 1r-A
Casanovas Carbó, Teresa ................................................................................Tut. 3r-C
Compte Gran, Yvonne ......................................................................................Tut. 5è-A
Cuyàs Ribas, Meritxell ................................................................................ Prof. Música
Escolà Cases, Núria .............................................................................................Tut. 1r-C
Esteve Escofet, Àlex .............................................................................. Prof. Ed. Física
Feixó Carcasona, Montse ....................Tut. 2n-B i Coordinadora C. Inicial
Forns Varias, Concep ...............................Tut. 4t-C i Coordinadora C. Mitjà
Giró Gramona, Esperança ..............................................................................Tut. 6è-A
Guilera Montserrat, Mònica .........................................................................Tut. 2n-C
Julià Vallès, Assumpció ....................Tut. 6è-B i Coordinadora C. Superior
Llaquet Isart, Montse ...................................................................................Prof. Anglès
Martínez Pinent, Montserrat ........................................................................ Tut. 3r-A
Mir Guxens, Salvador ................................................................Professor Ed. Física
Miró Galindo, Imma .............................................................................................Tut. 1r-B
Montserrat Carcasona, Teresa ....................................................................Tut. 5è-B
Pérez Gallego, M. Josep ..................................................................................Tut. 6è-C
Plazas Torné, Núria ............................................Tut. 5è-C i mestra d’Ed. Física
Pujadas Ivern, Conxita .............................................................................Prof. Castellà
Raventós Sánchez, Josep M. .................................................................. Prof. Música
Ros Tarafa, Núria .....................................................................................................Tut 4t-A
Sabaté Coca, Maria ................................................................................................ Tut 4t-B
Sala Tubert, Dolors ........................................................................................Prof. Anglès
Segura Pujadas, Montserrat ............................................................................Tut. 3r-B
Solé Casanovas, Albert ........................................................................ Prof. Ed. Física
Viñals Ruiz, M. Lluïsa .................................................... Prof. Socials i Informàtica
Vila Luis, Maribel ....................................................................................................Tut. 2n-A

Coordinadora Cicle Inicial ...................................................................Montse Feixó
Coordinadora Cicle Mitjà ....................................................................Concep Forns
Coordinadora Cicle Superior ........................................................Assumpció Julià

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Antía García, Josep M. ..............................................................Prof. Matemàtiques
Ariza Ruiz, Manoli .................................................Prof. Castellà i Matemàtiques
Arizcun Arizcun, Isabel .............................................................Prof. matemàtiques                           
Avellán Cerdà, Enric ..................................................................................... Prof. socials
Bermúdez Blanco, Josep Lluís ..................................Tut. 3r-C i prof. Castellà
Borja Casas, Anna ...........................................................................................Prof. anglès
Campañá Obré, Josep M. .............Prof. Socials, Castellà i Matemàtiques
Cortés Vila, Sylvia ......................................................................................... Prof. castellà
Cuyàs Ribas, Meritxell ................................................................................ Prof. música
Eroles Ollé, Joan ...................................................Tut. 4t-B i prof. Matemàtiques
Esteve Escofet, Àlex .......................................................................... Prof. Gimnàstica
Figueras Oliver, Montse ................................ Tut. 1r-B i prof. Català i Socials
Font Cardús, Jordi .............................................Tut. 4t-C i prof. Matemàtiques
Grases Simón, Joan ..............................................................................Prof. Tecnologia
Guiu Colom, Mercè ............................................................ Prof. Francès i Castellà
Jansana Puerta, Joan .......................................................Prof. Plàstica i Tecnologia
Hernández Alcaraz, Carles ................ Prof. Tècniques d’Estudi i Castellà
Julià Casanovas, Núria .............................Tut. 2n-C i prof. Naturals i Inform
Juvé Udina, Mireia ............................................. Tut. 4t-A i prof. Català i Socials
Marquès Rigol, Rafel ............................................................................Prof. Tecnologia
Martín Pereña, Ángel .........................................................Prof.  Naturals i Religió
Martínez Pérez, Gregori .......................................................................... Prof. Música
Maurel Cervelló, Carles ..........................................................................Prof. Plàstica
Mora Estrada, Adelfa ...................................................................................Prof. Anglès
Niubò Bonsom, Helena ..........................Tut. 3r-A i prof. Castellà i Francès
Pallarès Riba, Mercè ................................................................Tut 3r-B i prof anglès
Poveda Ruano, Julià ......................................................................................... Prof. català
Pujadas Ivern, Conxita .................................................................................Prof.  català
Ramon Minguell, Manel ........Tut. 1r-A  i Prof. Matem., Naturals i Plàstica
Ribé Vila, Pere ...................................................................................................Prof. Religió
Ridorsa Nadal, Conxita ................................... Prof. Naturals i Matemàtiques
Sáez Martínez, Francesca .........................................................................Prof. Anglès
Sala Tubert, Dolors ...............................................................Tut. 2n-B i Prof. Català
Sánchez Camps, Mercè ............................... Tut. 2n-A i prof. Socials i Català
Solé Casanovas, Albert ........................................................................ Prof. Ed. Física
Varias Ribot, Assumpta .................................................... Tut. 1r-C  i prof. Català
Verge Gabaldà, Josep .............................................................................. Prof. Naturals

Coordinadora 1r Cicle ................................................................................ Dolors Sala
Coordinadora 2n Cicle .........................................................................Mercè Pallarès

BATXILLERAT

Amat Marquès, Joan ..................................................................................Prof. Biologia
Antía García, Josep M. ..............................................................Prof. Matemàtiques
Arizcun Arizcun, Isabel .................. Tut. 1r-B i prof. Matemàtiques i Física
Borja Casas, Anna ...................................................................................... Prof. Filosofia
Cardenal Monreal, Pere .................................Tut. 2n-A i prof. Física i Quím.
Cortés Vila, Sylvia .................................................................................................Prof. Llatí
Eroles Ollé, Joan ............................................................................... Prof. Empresarials
Font Cardús, Jordi ..................Prof. Tecnologia Industrial i Matemàtiques
Gimeno Segarra, Paquita ........Tut. 2n-B i Prof. Història, Art  i Geografia
Guiu Colom, Mercè ...........................................Prof. Llengua i Lit. Castellanes
Maurel Cervelló, Carles .......................................................... Prof. Dibuix Tècnic
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Mora Estrada, Adelfa ...................................................................................Prof. Anglès
Niubò Bonsom, Helena ..................................Prof. Llengua i Lit. Castellanes
Pallarès Riba, Mercè .....................................................................................Prof. Anglès
Poveda Ruano, Julià ......... Tut. 1r-C i prof. Llengua i Literatura Catalanes
Ribé Vila, Pere ...................................................................................................Prof. Religió
Ridorsa  Nadal, Conxita ....................................Tut. 1r Batx-A i prof. Biologia
Solé Casanovas, Albert ........................................................................ Prof. Ed. Física
Varias Ribot, Assumpta ........................Prof. Llengua i Literatura Catalanes
Verge Gabaldà, Josep ......................................................................... Prof. Laboratori

Coordinadora Batxillerat: Conxita Ridorsa

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ I PSICOPEDAGOGIA

1.- Diagnòstic, Orientació i Suport Pedagògic.
- Educació Infantil ................................................................................. Conxita Pujadas
                       
- Educació Primària ............................................................................... Rosa M. Esteve
....................................................................................................................................... Dolors Sala 
- ESO i Batxillerat ............................................................................ Carles Hernández

2.- Logopèdia .......................................................................................... Montse Figueras
............................................................................................................................ Conxita Pujadas

Estadística 2n Batxillerat
(curs 2003-04)
Alumnes matriculats a 2n de BATX ......................  67

Alumnes aprovats de 2n de BATX ........................  65 (97%)

Alumnes presentats a les PAAU ............................  58 (89%)

Alumnes aprovats a les PAAU ...............................  57 (98%)

Alumnes matriculats a la Universitat

en 1a opció ............................................................  48 (84%)

NOTA  MITJANA  PAU (Selectivitat) ............ 6,64

NOTA  MITJANA  EXPEDIENT (Batxillerat)  7,04

Organigrama
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Colòni i viatg
 CURS LLOC DIES

 P5 Can Miqueló (Centelles) 15, 16 i 17 de juny

 1r Cicle Primària Xaloc (Calders) 18, 19 i 20 d’abril

 Cicle Mitjà Primària Mas Banyeres (Centelles) 8, 9 i 10 de juny

 Cicle Superior Primària La Devesa (Rupit) 8, 9 i 10 de juny

 2n ESO Oliola (Pons) 15, 16 i 17 de juny

 4t ESO Viatge fi d’etapa del 14 al 18 de març

 1r  Batxillerat Esquí de fons (Bellver de la Cerdanya) 15, 16 i 17 de desembre

Dat per
rordar
CELEBRACIONS ESCOLARS
CASTANYADA
29 d’octubre
NADAL AMB ELS PARES
18 de desembre
CARNESTOLTES
4 de febrer
SANT JORDI
22 d’abril
FESTA DEL CENTENARI
a determinar

DIES NO LECTIUS
FESTA MAJOR
29 de novembre
FESTES DE NADAL
del 23 de desembre al 9 de gener
FESTES DE LLIURE ELECCIÓ
7 de desembre i 2 de maig
SETMANA SANTA
del 21 al 28 de març
VACANCES D’ESTIU
a partir del 22 de juny

HORARIS DE VISITA
DIRECCIÓ: De dilluns a divendres, 
concertant hora de visita
SECRETARIA: De dilluns a diven-
dres, en horari escolar

Telèfons útils
Secretaria i fax ......................93 818 34 10
Educació Infantil ..................93 891 02 64

Activitats extracolars
Totes les activitats que es citen a continuació es faran en el recinte escolar i l’explicació de les 
mateixes, així com l’horari de les classes i els preus, consten en el dossier que va rebre cada 
alumne el 1r dia de classe.

ANGLÈS ........................................................................................................................................................................ Francesca Sáez

EXPRESSIÓ CORPORAL I INICIACIÓ AL TEATRE ..................................................................... Araceli Robles

INFORMÀTICA ................................................................................................................................Núria Julià i Maria Sabaté

PATINATGE ARTÍSTIC ...............................................................................................Rosa Maria Giró i Mireia Marsó

HOQUEI (iniciació i perfeccionament) ......................................................................................................... Josep Renau

ESCOLA ESPORTIVA ..........................................................................................................Ho organitza: Màster Sports

TEATRE ............................................................................................... Montse Feixó, Núria Escolà, Yvonne Compte,

 Núria Plazas, Meritxell Cuyàs i Sara Aguilera

APRENEM A ESTUDIAR .................................................................................................................................... Concep Forns

DANSA ..........................................................................................................................................................................Mònica Guilera

L’plai XIP-XAP
Cada estiu, a l’edifici d’educació infantil, la professora Araceli Robles 
organitza un esplai-guarderia per a nens i nenes del Parvulari. Des de 
l’acabament de  curs fins a finals de juliol, els petits alumnes poden anar 
a l’escola a passar-s’ho bé, mentre es remullen a les piscines, fan ma-
nualitats i/o tallers diversos. Aquest any també van experimentar amb 
farina, van fer pintures, tallers de cuina i algunes sortides pel poble.
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Molts canvis
a la bibliota colar
Aquest curs el comencem amb una Biblioteca 
força renovada. Fa just un any, informàvem en 
aquest mateix butlletí de la intenció del Col·legi 
en reestructurar la Biblioteca, dotant-la de tots 
els elements organitzatius i funcionals necessaris 
per a què esdevingués un servei operatiu i eficaç 
per  a tots.
Durant el curs passat vam fer molta feina i ja se’n 
comencen a notar els resultats.
Quan entrem a la Biblioteca ja podem trobar els 
llibres de coneixements - uns 2.500 aproximada-
ment - agrupats en les prestatgeries i identificats 
amb una etiqueta col·locada al llom de cada lli-
bre, d’acord amb els grups temàtics que proposa 
la Classificació Decimal Universal (CDU). 
També trobem un espai específic per als llibres 
d’imaginació - n’hi ha a la vora de 800 - que es-
tan diferenciats per les edats dels lectors, amb la 
identificació convencional que utilitzen les bibli-
oteques públiques i escolars catalanes.
A més a més també s’ha fet una bona esporgada, 
s’han folrat força llibres i s’han restaurat aquells 
que estaven en mal estat.
Aquest curs, volem continuar amb aquestes mi-
llores i, per això ens proposem:

· Acabar de classificar els pocs llibres que falten.
· Retolar les prestatgeries, per fer més fàcil la 
cerca dels llibres.
· Esbrinar el nombre i el tipus de llibres que hi ha 
en els Departaments i posar aquesta informació 
a l’abast del Claustre de mestres i professors.
· Mantenir i ampliar la col·laboració que ens 
ofereix la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní  
d’Anoia.
· I, el més important: començar a confeccionar 
el catàleg de la Biblioteca, que permetrà tenir un 
coneixement exacte i instantani del fons docu-
mental.

El Manifest per a les Biblioteques Escolars 
(UNESCO) afirma que “un servei eficaç de me-
diateca escolar és indispensable per a l’èxit del 
projecte educatiu de l’escola”, i nosaltres n’es-
tem convençuts. És per això que hi treballarem 
amb il·lusió durant tot el curs.

Horari extraescolar de biblioteca:
De dilluns a divendres de 2 del migdia a 3 de la 
tarda i de 5 a 6 de la tarda.

Mireia Juvé Udina
Grup de Treball del CV 22

Nota de lligams
La revista comença el curs amb novetats:
- S’ha modificat el color de la revista i s’ha 
afegit el nou escut de l’escola que com-
memora el centenari del Col·legi. Aquest 
ha estat dissenyat pel professor de dibuix 
Carles Maurel.
- S’ha ampliat l’equip de redacció amb els 
professors Mireia juvé (redacció) i Àlex Es-
teve (esports).

Coordinació: Jordi Font, Mireia Juvé 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 
de la BDG 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.

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

L obr
d’aqut tiu
Com ve sent habitual, la Fundació del Col·legi ha 
aprofitat el parèntesi i la calma de l’estiu per fer 
canvis i reformes en diferents seccions de l’escola. 
Les obres més destacades han estat les següents:

· Donat el gran volum de menús que es preparen 
cada dia a la cuina, s’ha col·locat una nova campa-
na d’extracció de gasos que compta amb un com-
plex i eficaç sistema de filtres.
· S’han renovat completament tots els lavabos de 
la secció de Secundària i Batxillerat i també els de 
la Sala Recreativa.
· S’han instal·lat noves plaques solars i acumula-
dors per escalfar l’aigua de les dutxes del gimnàs.
· S’ha fet la instal·lació de gas natural, adaptant i, 
en alguns casos substituint les calderes existents.

A totes aquestes reformes, que ja són de força 
magnitud s’hi afegeix la que, sens dubte serà l’obra 
més important d’aquest curs: la coberta de la pista 
d’hoquei, i la construcció dels nous vestuaris. La 
revista informarà amb detall d’aquesta gran obra 
en els propers números.
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