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Editorial
S’acosta Nadal i tots, qui més qui menys, ens 
deixarem endur pel corrent de les tradicions 
populars. Aquestes festes són una realitat 
tan entranyable, que vessen espiritualitat en 
abundor, més enllà fins i tot de l’àmbit estric-
tament religiós. Fem bé de deixar-nos endur 
per l’alè de la tradició. 

Contra el que algú pugui opinar, les tradicions 
populars, arrelades des de fa molt de temps 
en el cor del poble, són camps llaurats, uns 
camps en els quals el poble retroba la seva 
consciència col·lectiva, que l’ajuda a mantenir-
se en la pròpia naturalesa. Cal que estimem, 
doncs, les tradicions nadalenques de la nostra 
terra, i descobrim-hi aquell nervi cristià que 
les ha fet néixer i que també ha donat vida a la 
manera de ser de Catalunya.

Aquests dies veiem un ambient diferent de 
tots els altres dies de l’any. Hi ha un aire de 
festa, aparadors ben arranjats, carrers ben il-
luminats, la taula ben parada. Tots estem con-
tents, les famílies es retroben. Ens fem regals, 
es diria que ens estimem més. Per què tot 
això? La resposta és ben coneguda, celebrem 
el naixement de Jesús, que és Déu fet home, 
portador de pau a tot el món. Què hem fet, 
nosaltres, amb la nostra llibertat de fer el 
mal, impedint que aquesta pau arreli a la ter-
ra? Observem el món que ens envolta: fam, 
opressió, odi, subdesenvolupament, enveja... 
La fam està estesa en dues terceres parts de 
la humanitat, l’opressió es pot veure a tots els 
països del món, ja sigui l’opressió del diner, 
ja sigui l’opressió de les ideologies. El subde-
senvolupament seguirà perdurant en moltes 
nacions mentre els rics vulguin ser cada ve-
gada més rics. 

De què ens serveix que Déu hagi fet un món 
tan bonic, si els homes no sabem gaudir-ne? 
De què serveix que Jesús ens hagi salvat, si 
nosaltres impedim que aquesta salvació arribi 
a tothom? La Pau a la terra no es pot instaurar, 
si no són respectats els drets de l’home.

És des d’aquesta perspectiva més il·lusionant 
que, cal educar i formar els nostres infants i 
joves. La solidaritat, la pau, la tolerància, la de-
mocràcia, la multiculturalitat... són valors difí-
cils d’assolir en els nostres dies. Els pares, els 
mestres, tota la societat, amb les nostres ma-

1

neres de fer i d’entendre el món, demostrem 
l’adhesió conscient o inconscient a uns valors 
que justifiquen els nostres estils de vida.

Des de fa cents anys, el nostre Col·legi ha in-
tentat educar en i amb valors. Des de fa cent 
anys els mestres del Col·legi Sant Josep han 
estat i som els grans observadors dels nostres 
nens i nenes i, nois i noies; creiem en ells i 
en les seves possibilitats, sense distincions. I 
treballem convençuts de poder aconseguir-ne 
unes persones íntegres, honrades, respectuo-
ses, obertes, cultes i aptes per a donar-se als 
altres.

Amb aquesta esperança, celebrarem el nostre 
Nadal d’enguany.

NOSALTRES, NOMÉS NOSALTRES SOM 
RESPONSABLES DE FER CRÉIXER LA LLA-
VOR D’AMOR QUE PORTEM EN EL MÉS 
ÍNTIM DEL NOSTRE COR. 

BON NADAL !!!

Pere Ribé i Vila
Subdirector

Felicitació de Nadal 2004

Cartell del centenari del col·legi

La frase del centenari
Si eduquem, és per deixar un dia d’educar. Els nostres fills necessitaran models definits i segurs.

Més tard podran construir les seves pròpies biografies.
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Entrevista a…
Salvador Llorac
Presentació
Salvador Llorac i Santís, va néixer a Creixell (el 
Tarragonès), l’any 1944. Té estudis d’enginyeria 
metal·lúrgica i química. De molt jove s’ha inte-
ressat per la investigació històrica, l’excursio-
nisme i les belles arts. Ha publicat una vintena 
de llibres, majoritàriament monografies locals i 
articles de temàtiques diverses. És soci fundador 
i membre de l’actual Junta Directiva de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs, com també de la Junta 
Directiva del Centre d’Estudis Sadurninencs, 
i col·labora a la revista Gàrgola de l’esmentada 
institució cultural.

Qüestionari
1.- Com és que viu a Sant Sadurní?
Hi sóc des del mes de setembre de 1975, quan 
em vaig casar amb una sadurninenca i vaig venir 
a viure a casa seva. Abans, tot i tenir oficialment 
la residència a Vilanova i la Geltrú, per efectes 
de treball, vaig viure quasi sempre a fora... (pen-
sa) A Quinto de Ebro, Vilafranca del Penedès, El 
Vendrell, Manresa...

2.- Quina és la seva feina habitual?
Ara em dedico a la investigació històrica, tinc un 
llibre a punt de sortir sobre el municipi del Pla 
del Penedès i un en cartera de Les Cabanyes, a 
més d’altres feines particulars.

3.- Sempre s’ha dedicat al mateix?
No. Quan vaig acabar els estudis i el servei mili-
tar, que també s’ha de tenir en compte, vaig estar 
de químic bromatòleg en diversos laboratoris, 
especialitzant-me en l’estudi de les xantofil·les 
(pigmentants del color de la pell) i vaig publicar 
varis treballs sobre anàlisi química.

4.- De què li ve la vocació d’historiador?
La meva vocació no és la història sinó la investi-
gació del passat. D’aquesta manera intento saber 
quelcom més dels qui ens han precedit. Això de 
“qui perd les seves arrels perd la seva identitat”, 
crec que és una afirmació molt raonada i penso 
que un futur millor solament s’assolirà quan el 
ser humà tingui una bona base “racional”(això ja 
ho podeu remarcar) de tot el que li ha passat i el 
que l’envolta. El que cal és investigar, no historiar 
el passat.

5.- Dels llibres que ha escrit, a quin (o a quins) té 
més estima?
Potser a un dels primers que vaig publicar que 
es diu “El Penedès durant el Període Romànic”, 
l’any 1984 i que ara està exhaurit. En aquest 
treball es recollí informació històrica, artística i 
arquitectònica de tot el Penedès històric i no va 
ser cap encàrrec sinó una cosa que em va sor-
tir de mi mateix. També un que es publicà l’any 
2003, mercès al patrocini de la fundació Abertis, 
que és una recopilació de 25 excursions fetes al 
Penedès i el seu entorn, a la segona meitat del 
S.XIX, per l’agradable feina que va comportar 
d’adaptar el llenguatge d’aquell període a l’actu-
al i pel gran nombre de notícies que aporta per 
conèixer millor la comarca, a més d’adaptar-lo a 
la cultura dels nostres dies, amb un gran nombre 
de notes que hi vaig afegir.

6.- A l’escola ens han dit que vostè escriu un llibre 
sobre la història del col·legi perquè l’any 2005 serà 
el del centenari. Com ha obtingut la informació dels 
primers anys? I les imatges?

Bé, el llibre pràcticament està enllestit, ara el 
que estic fent és el muntatge i correcció de la 
informació que he fet servir, (dades, opinions 
orals, acurament de textos, etc.). Pel que fa a la 
documentació antiga, primerament he consultat 
l’Arxiu de la Universitat de Barcelona, on hi ha 
l’expedient de permís per obrir-lo; després l’Ar-
xiu Diocesà de Barcelona, on hi ha la documen-
tació dels Germans de la Congregació de Sant 
Gabriel, per instal·lar-se a Sant Sadurní; segueix 
l’Arxiu de l’empresa Codorniu SA, on hi ha els 
copiadors de cartes d’aquells anys i la correspon-
dència que el seu fundador, el senyor Manuel Ra-
ventós, va generar amb l’orde religiosa francesa 
perquè s’instal·lés a la Vila. Després s’ha consul-
tat l’Arxiu Provincial de la Congregació de Sant 
Gabriel, que és a Barcelona; l’Arxiu del Col·legi 
Sant Josep i l’Arxiu Històric Municipal de Sant 
Sadurní d’Anoia, com a més significatius. A més, 
s’ha recollit tota la informació impresa que s’ha 
trobat que faci referència al Col·legi Sant Josep 
des dels seus inicis fins al moment actual. 
Em sembla que no em deixo res (diu rient).
Pel que fa a les il·lustracions, són de procedèn-
cies diverses; algunes particulars, però a l’arxiu 
del Col·legi Sant Josep n’hi ha una bona col·lecció 
que serà majoritàriamnet la que servirà per il-
lustrar el llibre.

7.- Podria contestar breument?
a) Un descobriment curiós sobre l’escola:
Penseu que l’edifici que el poble anomenava “els 
hermanos” del carrer de l’Hospital, que no era 
l’inicial de l’any 1905 (aquest donava al carrer de 
Sant Pere), havia estat construït vers l’any 1910 
per l’arquitecte modernista Alexandre Soler 

perdut el “mundo”, aquests li contestaven que 
el “mundo” cada cop estava pitjor. Ja us podeu 
imaginar l’espectacle que es produïa. També us 
diré que fou un dels germans que va deixar més 
bon record a Sant Sadurní.

c) Un fet a destacar:
En cent anys han passat moltes coses, hi ha ha-
gut alts i baixos com en tot, però el Col·legi, 
traient els anys que va estar sense activitat per 
efectes de la guerra civil, sempre s’ha mantin-
gut amb una eficàcia provada i contrastada pel 
gran nombre d’alumnes que hi ha passat. El que 
sí us diré, que cal destacar que el Col·legi Sant 
Josep és una obra del Senyor Manuel Raventós 
i Domènech, de Can Codorníu, el qual va lluitar 
aferrissadament perquè a Sant Sadurní hi hagués 
una escola privada regida pels germans france-
sos, aconseguint finalment l’any 1905 arribar a 
un acord amb els germans de la congregació 
de Sant Gabriel, que eren al país des de 1903, 
perquè havien estat expulsats de França, per no 
tenir el vist i plau de la Santa Seu, i eren consi-
derats uns grans experts en l’ensenyança. S’ano-
menà “sant Josep” també, per un imperatiu del 
Sr. Raventós, que volgué, d’aquesta manera, ho-
menatjar el seu pare, anomenat Josep, i que ell 
havia apreciat molt, i fou iniciador de la indústria 
xampanyera que tant prestigi i beneficis li estava 
proporcionant. Tant la propietat del local i patis 
d’esbarjo com bona part dels diners emprats fo-
ren una aportació seva que seguiren amb escreix 
anys després quan es construïren nous edificis 
escolars els seus descendents hereus.
8.- Quin pes específic té la història del Col·legi Sant 
Josep dins la història de la vila?

i March (1874-1949) i tenia un notable interès 
arquitectònic, amb una façana que tenia un ca-
racterístic ràfec, fou enderrocat el 1997, per 
construir-s’hi pisos de protecció oficial i oficines 
municipals. Crec que va ser una llàstima.
A més, investigant els inicis de la presència dels 
germans gabrielistes a la Vila, es descobreix que 
ells es poden considerar els iniciadors de l’esport 
com a tal a la Vila, a més d’inculcar als alumnes 
l’excursionisme.

b) Una anècdota divertida:
A finals de la primera meitat del segle passat hi 
havia com a professor el germà francès Luciano 
José (1882-1966), que dominava a la perfecció el 
català i se l’ha considerat com a millor pedagog 
dels gabrielistes per a nens petits. Era un home 
que tenia una gran passió per a la neteja corporal 
i que inculcava, potser exageradament als nens. 
Viatjava sempre amb tren amb un “mundo” 
(castellanisme molt en boga en aquella època 
per anomenar un bagul), que com que era bas-
tant despistat perdia regularment i quan anava a 
reclamar als caps de l’estació de tren, que havia 

Pel Col·legi Sant Josep, en aquests cent anys, hi 
ha passat almenys quatre generacions de mol-
tes famílies sadurninenques i del seu entorn més 
pròxim, en gran majoria dels qui, diguem-ho 
així, s’ho podien pagar, però també fills de famí-
lies necessitades que eren becades per diverses 
institucions locals per poder-hi estudiar. Aquests 
alumnes en gran part han estat i són el motor de 
l’economia, la política, la cultura i l’esport de la 
Vila. La missió educadora per la qual fou creat 
l’ha sabut mantenir sobradament, no solament 
pel que fa a l’ensenyança pròpiament dita, que 
ha estat molt meritòria i ara és excel·lent, sinó 
també pel que fa a la bona educació, el saber-
se comportar, conèixer el que ens envolta, etc. 
Crec que aquest és el pòsit més preuat del Col-
legi Sant Josep en aquest centenari.

Moltes gràcies per haver-nos atès. A reveure.

Anna Gorga, Èric Berdonces i Queralt Martí
Crèdit variable “Rates de biblioteca”
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Nota de la comiió de cultura del centenari
Amb motiu de la celebració del Centenari, es fa una crida a tothom qui vulgui participar en la cessió de material escolar a fi de 
poder preparar una Gran exposició de llibres, quaderns, fotografies, mapes, pupitres vells, atles, enciclopèdies, estris d’aula i altres 
records de les diferents etapes del Col·legi.

Per a qualsevol consulta i oferiment cal adreçar-se a la comissió:
al telèfon 93 818 34 10 o bé a l’adreça electrònica centenari@stjosep.com

S’agraeix, per endavant, tota participació i col·laboració.

Música i teatre
INTRODUCCIÓ
Viure la música o el teatre no és tan fàcil per als petits alumnes; però 
la barreja d’ambdues coses facilita la seva iniciació.
Aquest trimestre hi ha hagut diverses activitats a tots els cicles, que 
combinen les dues matèries. La música i el teatre, sempre es poden 
interrelacionar.
El Departament de música del col·legi (Meritxell Cuyàs i David Her-
nández), han mogut diferents actuacions de la secció d’Educació In-
fantil i primària. Pel que fa a la ESO, les tutores del 2n curs, Núria Julià, 
Dolors Sala i Mercè Sànchez van ocupar-se de la visita a l’Auditori de 
Barcelona.

NORA I EL JAZZ
Nora i el Jazz, és el títol de l’obra musical que els alumnes del Cicle 
inicial del col·legi va anar a veure a l’Ateneu el dia 9 de novembre.
Va ser un espectacle per a Big Band amb suport animat, en el que es 
mostrava aquesta formació instrumental de manera didàctica, entre-
tinguda i participativa. Estava formada per quatre saxos, tres trompe-
tes, dos tambors, un contrabaix, una guitarra, una bateria, un piano i la 
ballarina/cantant que interpretà diferents estils de jazz: Nova Orleans, 
swing, gospel, fusió... i fins i tot una mica de claqué.

¿PODÉS SILBAR?
“El rellotge de la vida d’un avi sense néts amenaça amb detenir-se. La 
seva habitació a la residència és buida. Impera la solitud del seu inquilí. 
A fora, al carrer, un noi sense avi escolta les peripècies d’un amic que 
gaudeix de la condició de nét. El noi anirà a la residència a cercar un 
avi que el vulgui adoptar.”
¿Podés silbar? És una paràbola commovedora sobre la recerca de 
l’amistat, que ha participat en nombrosos festivals internacionals i que 
ha estat guardonada amb diversos premis. Jorge Onofri, el seu direc-
tor (a més d’actor i titellaire) va rebre el premi a l’excel·lència teatral 
atorgat per l’Associació de Crítics de Nova York.
Els alumnes de Cicle Mitjà van poder gaudir d’aquesta obra a l’Ateneu 
de Sant Sadurní, el dia 19 de novembre.

MÚSICA DE PEL·LÍCULES DE CIÈNCIA FICCIÓ
L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya va fer un 
concert, el dia 1 de desembre a l’Auditori de BCN.
Els alumnes del Primer Cicle de la ESO van poder assistir a una activi-
tat que pretenia acostar la música simfònica als adolescents, tot vivint 
de prop la interpretació musical en directe dins un marc singular.

Com cada any, durant el mes d’octubre s’inicien les diverses 
activitats extraescolars que el centre proporciona. Totes es 
fan al col·legi però fora d’hores lectives.
Aquest curs, com a novetat, tenim el grup “Masters Esports” 
que s’encarrega de totes les activitats esportives, tret de l’ho-
quei i el patinatge artístic.

En la revista anterior no vàrem mencionar que també hi havia 
la possibilitat de fer música extraescolar i que la imparteix el 
professor David Hernández.
Aquestes classes de música també s’han iniciat.

Ja han començat l activitats extracolars
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Sortid culturals
EDUCACIÓ INFANTIL
P4 VISITA UNA GRANJA
DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
El dia 11 d’octubre, els nens i nenes de les classes dels esquirols varen 
anar al bosc per observar diferentes espècies d’arbres i plantes. 
La visita va comptar amb dos personatges especials: la fada i la bruixa del 
bosc, que van fer gaudir a la canalla de molts dels elements de la natura.
Però la sortida no era només per a conèixer el món vegetal. També varen 
poder veure diferents animals en el seu hàbitat natural i saber què men-
gen, com viuen...
Al final de la visita, un follet del bosc els va donar un diploma que acredi-
tava el seu respecte per la natura.

ELS ALUMNES DE P5 VAN AL MUSEU D’HISTÒRIA
Els alumnes de l’últim curs d’Educació infantil (els elefants) van anar al 
museu d’Història de Barcelona, el dia 6 d’octubre.
La visita estava dividida en dues parts:
En primer lloc, van fer un recorregut pel temps (des de la Prehistòria fins a 
l’Època dels Romans), seguint els trets característics de cada civilització.
En segon lloc van conèixer la història contemporània de Catalunya acom-
panyats d’un personatge fictici que es deia “Polsina”, que convidava a co-
nèixer indrets i trets de la nostra història.

ANEM AL TEATRE A VEURE “EL RATOLÍ VIATGER”
El dia 2 de novembre, tota la secció d’Educació Infantil van anar a l’Ateneu 
de Sant Sadurní i van veure l’obra de teatre titulada “El Ratolí Viatger”.
L’espectacle consistia en fer descobrir als nens, altres móns que habiten 
aquest mateix planeta. El més curiós del muntatge és que tot era fet amb 
estructures de cartó i diferents embalatges.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CONEIXEM EL PENEDÈS
Aprofitant que tenim l’escola a la comarca del Penedès, cada any, els alum-
nes de cicle inicial fan sortides a peu per reconèixer la zona, els productes 
de la nostra terra i les empreses que s’hi relacionen.
El dia 24 de setembre van fer una sortida a la vinya i el dia 28 de setembre 
els infants de primer de primària varen visitar les caves Freixenet; de la 
mateixa manera, els alumnes de segon van estudiar la vinya el dia 1 d’oc-
tubre, van estar a les caves Codorníu el 4 d’octubre i posteriorment van 
treballar a classe els seus petits “descobriments”.

RESPIREM L’AMBIENT NADALENC DE BARCELONA
El dia 20 de desembre els alumnes de 1r de Primària van anar d’excursió a 
Barcelona. Van visitar la Fira de Santa Llúcia del barri de la Sagrada Família 
i van veure les diferents parades de figuretes i elements diversos per als 
pessebres, tions, llums i ornaments...
Després van visitar el Museu de Xocolata i van veure com es feien els 
dolços nadalencs.

SORTIDA AL MONTSENY
2n de Primària va anar al Montseny el dia 11 d’octubre per tal d’observar 
el paisatge de muntanya i el tipus d’arbres que hi ha en aquella contrada. 
Van estudiar els castanyers, les alzines, els roures, i van aprendre quins 
són de fulla perenne i quins altres de fulla caduca.

ANEM A MONTSERRAT AMB CREMALLERA
A Montserrat s’hi pot anar de moltes maneres: a peu, amb cotxe o auto-
car... i també amb cremallera o aeri.
Si un es desplaça fins a Monistrol de Montserrat, pot pujar la muntanya 
amb algun transport no convencional.
El dia 14 d’octubre, els alumnes de 3r de Primària hi van anar amb cre-
mallera i després van pujar al funicular de Sant Joan per a seguir un dels 
itineraris del Parc de natura.
Després de dinar van fer una petita visita a la Basílica.

COSMOCAIXA
El dia 20 d’octubre els alumnes de 4t de Primària varen visitar les diferents 
exposicions amb què compta Cosmocaixa: 
- El bosc inundat (bosc amazònic d’Europa)
- El mur geològic (90 tones de roca)
- Els iguanos (sis dinosaures visiten Barcelona)
També van poder experimentar en la TOCA TOCA i el Click flash que els 
aproximava a la natura i la ciència amb els cinc sentits.

P5 al Museu d’Història de Catalunya

2n de primària al Montseny

4t de primària al Cosmocaixa

4t de primària al Cosmocaixa
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EL PARC “CIM DE LES ÀGUILES”
El dia 23 de novembre els alumnes de 5è de Primària van anar a Sant Feliu 
de Codines per visitar el parc “Cim de les àguiles”. El motiu era l’observa-
ció de les aus rapinyaires en llibertat.
Els alumnes van poder-se endur excrements d’àguila i posteriorment, a 
classe, es van estudiar.
El dia de la sortida varen dinar a Caldes de Montbui i visitaren, també les 
fonts d’aigües termals.

ANEM A GAVÀ  
A Gavà hi ha un museu i unes mines prehistòriques amb més de 6000 anys 
d’activitat i les galeries més antigues d’Europa. Són les úniques dedicades a 
l’extracció de variscita (mineral verd que s’usa en joieria). 
Els alumnes de 6è hi van estar el dia 26 de novembre i després varen 
realitzar un taller de joieria (allí mateix). El mineral que varen treballar va 
ser el talc, per la seva propietat dúctil.

ESO
UN RECORREGUT PEL PARC DE COLLSEROLA
Els alumnes de 1r d’ESO varen estar a Collserola per estudiar la flora i la 
fauna de la zona. El dia 26 de novembre van fer un recorregut guiat per la 
contrada després de veure un audiovisual que els instruïa sobre el respec-
te a la natura i els elements de les diferents espècies d’animals i vegetals 
que es trobarien.

2n D’ESO VA A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
I AL MONESTIR DE POBLET
El matí del dia 26 de novembre, els alumnes de 2n d’ESO van estar a 
l’Espluga de Francolí a visitar la cova de la Font Major i veure vestigis de 
l’època prehistòrica. A la tarda van estar al Monestir de Poblet per ob-
servar els diferents estils arquitectònics i la vida de la comunitat de l’orde 
del Císter.

VISITEM EL PORT COMERCIAL DE BARCELONA
En l’assignatura de Socials, els alumnes de 3r d’ESO estudien el comerç, 
la indústria i els serveis.
El dia 3 de desembre van anar al port per poder observar tots els movi-
ments que el comerç comporta i fins i tot van arribar a pujar a un vaixell i 
veure com eren les mercaderies del port.

EL MUSEU DALÍ DE FIGUERES
Durant aquest curs acadèmic i coincidint amb l’any Dalí 2004, des de 
l’escola no es podia deixar de treballar una aproximació a aquest pintor 
de renom internacional.
És per això que, després d’una sèrie d’activitats prèvies a la classe, el di-
jous dia 11 de novembre, els alumnes de 4t d’ESO varen visitar el Museu 
Dalí de Figueres.

BATXILLERAT
EL CALL DE GIRONA
El dia 29 d’octubre els alumnes de 1r de Batxillerat varen estar a Girona. 
Primerament varen veure el Call de la Ciutat, després van estar al Centre 
Bonastruc Ça Porta (museu jueu) i finalment els Banys àrabs de la Ciutat 
Medieval.

Excrements d’àguila · 5è de primària al “Cim de les àguiles”

6è de primària a Gavà

1r d’ESO al Parc de Collserola

4t d’ESO al Museu Dalí 2n d’ESO al monestir de Poblet
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AQUEST CURS, PANELLETS,
GIMCANA I CONCURS DE BERENARS
Com ve sent habitual en cada curs escolar, 
quan arriba finals d’octubre les classes de 
preescolar, Primària i primer Cicle d’ESO es 
preparen per celebrar la Castanyada.

PREESCOLAR
La castanya i la castanyera van ser, sens dub-
te, les protagonistes dels treballs manuals, els 
dibuixos i moltes de les activitats que les mes-
tres de preescolar van organitzar per als nens 
i nenes de P2, P3, P4 i P5 durant la darrera 
setmana d’octubre.
Entre moltes altres coses, destaquem que, 
aquest curs els més petits van poder conèi-
xer de prop i experimentar amb fruits i altres 
productes de la tardor i els més grans van 
memoritzar i recitar una poesia sobre aquesta 
estació de l’any.
No hi ha dubte però que, l’acte més esperat 
per a tots els nens i nenes, va ser la visita de 
l’entranyable castanyera. En arribar a l’escola 
van reunir-se plegats al pati per cantar can-
çons i menjar castanyes, en una tarda plena 
d’animació i companyonia.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
A Primària les activitats van ser molt diverses 
i divertides:
El matí del dia 28 els nens i nenes del cicle 
inicial van fer panellets a la classe amb l’ajuda 
d’uns quants pares, mares i àvies i l’endemà, 
es van anar preparant per rebre la castanyera. 
Cada nen va fer una corona amb el motiu de 
la festa i una paperina decorada amb elements 
de la tardor per posar-hi les castanyes. 
A la tarda, la castanyera va visitar les classes 
de 2n EP i va portar llibres als nens per a què 

La Castanyada, una tradició entranyable

Fent un taller d’aliments

Al pati amb la Castanyera

Cicle inicialP5 al taller de galetes de tardor

Cicle mitjà

Cicle superior

els vagin llegint durant el curs. Els de 1r EP van 
menjar-se els panellets que havien preparat el 
dia anterior (es veu que estaven boníssims!) i 
la festa va continuar al pati on es van repartir 
castanyes per a tothom.
Mentrestant, els alumnes de cicle mitjà ce-
lebraven, al parc de la Bòbila la ja tradicional 
Gimcana de la tardor. Uns dies abans, els ma-
teixos nens i nenes havien preparat les proves 
i havien organitzat el recorregut. Tots van pas-
sar-s’ho d’allò més bé, es van repartir premis, 
es va riure i compartir una bona estona, en 
una tarda de festa i castanyes.
Els de 5è i 6è van organitzar en una plaça de 
Sant Sadurní el també tradicional Concurs de 
berenars, amb productes relacionats amb la 
tardor: castanyes, moniatos i panellets.
En el repartiment de premis per classes es va 
valorar l’originalitat, la dedicació i la bona en-
tesa dels grups participants.

PRIMER CICLE D’ESO
Els més grans van celebrar la Castanyada la 
tarda del 29 al llac de can Codorníu. Cada 
classe va organitzar-se en grups per preparar 
un bon berenar col·lectiu amb productes tí-
pics d’aquesta època de l’any.

1r Cicle d’ESO
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Comiions del Centenari
Per tal de preparar la FESTA DEL CENTENARI que tindrà lloc els dies 9 i 10 d’abril, la Direcció 
i el professorat de l’escola s’han organitzat amb diferents grups de treball. Les comissions que 
s’han format són les següents:
- Comissió per al Sopar
- Comissió de Protocol
- Comissió de Cultura
- Comissió Litúrgica
- Comissió de Festa
- Comissió Esportiva
- Comissió de Publicitat

LA CASTANYADA
100 ANYS ENRERE

Fa molts anys, encara que 
sembli estrany, la festa de la 
castanyada no tenia res a veu-
re amb les castanyes. 

La diada de Tots Sants a la tar-
da, les famílies es reunien per 
recordar les persones que 
havien mort. En aquesta cele-
bració es feien unes pregàries 
conjuntes i es preparava un 
àpat conegut amb el nom de 
“funerari”.

Amb els anys, aquest costum 
es va simplificar: la família fe-
ia un sopar normal, resava 
el rosari i menjava castanyes 
torrades al voltant del foc. 
S’adoptà el costum de menjar 
castanyes per la simple raó 
que eren els fruits del temps, 
i ben aviat es van acompanyar 
d’altres menges, com els mo-
niatos, els celebrats panellets, 
i un bon xarrup de vi bo o 
malvasia.

Diuen els folkloristes que en 
algunes cases de pagès catala-
nes els nens posaven una cas-
tanya a cada graó de l’escala. 
Quan anaven a dormir s’ha-
vien d’agenollar a cada graó, 
resar un parenostre i menjar-
se la castanya. Si no ho feien 
així, creien que els morts els 
visitarien a mitjanit i els esti-
rarien els peus del llit.

També ens expliquen que Tot 
Sants era, per a molta gent, la 
primera festa de l’hivern. Per 
això, en aquesta data senyala-
da, treien els pantalons llargs, 
els jerseis gruixuts i les botes 
per al fred de l’armari. No 
miraven el temps que feia. 
Tant si feia fred com calor, era 
el dia que es tornaven a posar 
tots la roba d’hivern.

La vida moderna ha canvi-
at aquests costums i, ara, la 
castanyada se celebra fora de 
l’àmbit familiar, especialment 
a l’escola.

Aqut curs també tenim el servei
“Jove informa’t”
Des del passat mes de novembre les hores d’esbarjo dels dimarts han recuperat de nou el servei 
“Jove informa’t”. Tal com ens explica el seu responsable, Jordi Casals, aquest servei va adreçat 
molt especialment als alumnes més grans del col·legi i té com a objectiu facilitar l’accés a la infor-
mació sobre estudis postobligatoris, aprenentatge d’idiomes, oci, lleure, vacances... i també les 
activitats que es fan a la vila i que poden interessar al jovent.

Negem el riu Lavernó
Els alumnes de 4t de Primària van netejar una part del riu Lavernó, d’escombraries de tot tipus. 
Els dies 2, 3 i 4 de novembre, els alumnes es van vestir amb roba vella i calçat adequat i van 
recollir gran part de les deixalles que hi havia a la part del riu de sota el pont de l’estació de Sant 
Sadurní. 
Ferros, cadires, plàstics, bidons i, fins i tot una bicicleta vella, van ser algunes dels sorprenents 
objectes residuals que es van trobar.
Per a cloure aquest projecte, el dijous 11 de novembre el Sr. Rafael Jariod, president de l’Associ-
ació Defensa del Medi Ambient, va fer una xerrada-conferència a l’escola.

La Rosa M. Orensanz ja és mare
La professora d’Educació Infantil Rosa M. Orensanz va tenir un nen 
el dia 29 de novembre. Es dirà ORIOL i va pesar 3,800 kg.

FELICITATS!
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Alumnes delegats d’ESO
1r ESO A

Josep Carbó Giró
Carla Scholtus Fuentes

1r ESO B
Lídia Márquez Pérez
Albert Prat Ramírez 

1r ESO C 
Anna Nin Llucià

Maria Guimerà Ballesta

2n ESO A
Tània Sierra Sevilla

Josep Caballé Colomer

2n ESO B
Marta Garrobé Guilera

Teresa Sogas Hernández

2n ESO C
Míriam Robles Pérez
Pol Esteva del Valle

3r ESO A
Judith Gil Tooze

Irene Gonzàlez Cantero

3r ESO B
Adrià Quintana Casado
Roger Estruch Circuns

3r ESO C
Gisela Palomar Viñolas

Lluís Font Olivé

TV3 ens visita
El passat divendres 10 de desembre els alumnes de 3r i 4t d’ESO van assistir a 
la xerrada “Més solidaritat, menys càncer” a la sala d’actes del col·legi.
L’acte va tenir com a objectiu sensibilitzar als joves sobre la importància de la 
investigació científica per avançar en el coneixement d’aquesta malaltia i obrir 
noves esperances per a la seva curació.
Aquesta xerrada s’emmarcava dins dels actes previs a la Marató de TV3 sobre 
el càncer, del dia 19 de desembre i va poder realitzar-se a la nostra escola grà-
cies a la col·laboració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya.
Després de la xerrada els alumnes van tenir l’oportunitat de fer diverses pre-
guntes als conferenciants.
L’alumnat de la primera etapa de l’ESO també va poder visualitzar el vídeo 
sobre la malaltia del càncer ja que ens en varen obsequiar un.

Par delegats
de cursos 2004 - 2005
EDUCACIÓ INFANTIL
CARGOLS - A: Colet - Romero *
CARGOLS - B: Alsina - Vilamanyà *
BAMBIS - A: Parra - Cervantes
BAMBIS - B: Del Valle - Riba
ESQUIROLS - A: Gisbert - Verley *
ESQUIROLS - B: Duarte - Cruz *
ELEFANTS - A: Granato - Navarro
ELEFANTS - B: Nadal - Mata

PRIMÀRIA
1r - A: Torrens - Domènech *
1r - B: Ferrer - Marc *
1r - C: Parisi - Curto *
2n - A: Guasch - Gil
2n - B: Santacatalina - Ferrer
2n - C: Vicente - Cordero * 
3r - A: Canals - Canals *
3r - B: Viñals - Albiol *
3r - C: Castellví - Fernández *
4t - A: Almirall - Romeu *
4t - B: Torné - Esteve *
4t - C: Ortín - Creixell
5è - A: Depalle - Parellada *
5è - B: Andrés - Valcárcel
5è - C: Oliver - Sivill
6è - A: Cardús - Parera
6è - B: Cunill - Ponce
6è - C: Pons - Gallart *

 * Elegits el curs 2004 - 2005

ESO - BATXILLERAT
1r ESO - A: Canals - Canals *
1r ESO - B: Segarra - Torné *
1r ESO - C: Carbó - Sardà
2n ESO - A: Carreras - Moragrega
2n ESO - B: Soler - Isart
2n ESO - C: Juanola - Pladelasala *
3n ESO - A: Castellvin- Fernández *
3n ESO - B: Turón - Vidal *
3n ESO - C: Just - Casas
4t ESO - A: Carbo - Sardà
4t ESO - B: Guirao - Pujol
4t ESO - C: Costa - Ribas
1r BAT - A: Pont - Figueras
1r BAT - B: Planes - Piñol *
1r BAT - C: Romeu - Montaner *
2n BAT - A: Llucià - Valldeperas
2n BAT - B: Cabello - Martínez

4t ESO A
Laura Devesa Tubella
Ricard Viloca Amat

4t ESO B
Cèlia Pintado Jou

Oriol Gené Bassas

4t ESO C 
Alba Torrents De la Peña
Carles Martínez Sánchez

Alumnes delegats de Batxillerat
1r Batxillerat A 

Laia Solé Amat
Elisabet Gago Benedí 

1r Batxillerat B
Joan Carles Robles Alcalà

Laura Vidal Insensé 

1r Batxillerat C 
Maria Font Zuazua

Verònica Carrión Peña 

2n Batxillerat A 
Jordi Albesa Ros

Nerea Pinedo Painous

2n Batxillerat B
Àlex Ros Ruíz

Eloi Duran Llanos

Alumn delegats dels cursos 2004 - 2005
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Els proje
Com cada any, durant els diferents trimestres, 
els nois i noies de Primària treballen per a un 
projecte. Cadascuna de les classes escull un 
tema que treballarà i intentarà relacionar amb 
les diverses assignatures del curs. 
Els alumnes de 1r, com que encara estan en 
procés d’adaptació, no començaran el seu 
projecte fins passat Nadal.

De moment els projectes són:
2n A Com funciona el cor
2n B Com es fa l’electricitat
2n C L’àliga
3r A Animals del desert
3r B La transformació de la granota
3r C El gos
4t A Investiguem els cotxes
4t B Conèixer alguns mamífers
 en perill d’extinció
4t C Netegem el riu Lavernó
5è A Els Dinosaures
5è B L’antic Egipte
5è C La història del Barça
6è A Primers auxilis
6è B Egipte
6è C La selva amazònica

Els 19 alumnes de 2n d’ESO que aquest pri-
mer trimestre han fet el crèdit variable “Ra-
tes de Biblioteca” van decidir participar a la 
cinquena convocatòria de “La Vanguardia 
a l’escola”, un premi adreçat a l’alumnat de 
Primer Cicle d’Educació Secundària de tota 
Catalunya. 
De fet, el foment de la premsa escrita, la cul-
tura i l’actualitat es troba dins de la progra-
mació d’aquest crèdit variable que imparteix 
la professora Mireia Juvé. Per això es va con-
siderar que participar-hi era una bona ocasió 
per apropar aquest mitjà de comunicació als 
joves i ajudar-los en la seva formació com a 
lectors crítics i creatius.
Durant dos mesos, els alumnes inscrits han 
rebut diàriament un exemplar de La Vanguar-
dia, l’han llegit i n’han seleccionat diversos te-
mes fins a triar-ne, finalment un d’interès. A 
continuació, en treball de grup, han aportat 
idees per a la redacció d’una carta al director 
que s’ha publicat al web de La Vanguardia.
El proper mes de febrer coneixerem quins 
grups han estat els guanyadors d’aquest con-
curs tan interessant. Bona sort a tots!

2n d’ESO participa al concurs “La Vanguardia a l’cola”
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Tot preparant el Nadal
LA CARTA PER AL PATGE PARSIFAL
Tots els alumnes d’Educació infantil i la 1a Etapa d’Educació Primà-
ria ja han lliurat la carta al Patge Parsifal. Aquest patge farà arribar 
als Reis d’Orient totes les peticions i dibuixos que els nens i nenes 
li han escrit a les respectives cartes.
El dia 21 de desembre, a la Sala d’Actes del nostre centre, el Patge 
i altres ajudants varen recollir un sac de desitjos.

EL DECORAT DE L’ENTRADA D’EDUCACIÓ INFANTIL
Les professores dels més petits, cada any sorprenen decorant 
l’entrada de l’escola. La quantitat d’hores invertides (vespres i nits 
incloses) i la quantitat de material i il·lusió que hi posen ha donat 
el seu fruit.
És increïble com aconsegueixen representar paisatges i/o escenes 
en miniatura. 
Aquest any no podia ser menys. El Centenari també queda reflec-
tit en les miniatures que decoren l’entrant de l’edifici d’Educació 
Infantil.

LA GIMCANA
Els alumnes de 2n de Batxillerat van preparar una gimcana als 
alumnes de 1r de la mateixa secció i als de la segona etapa de la 
ESO. Tothom hi va participar de bon grat i amb moltes ganes de 
gresca.
Cantar, empastifar-se, córrer... era el mínim exigible per entrar 
en concurs.
I els guanyadors? Se sabran a la Revista següent.

CAGA TIÓ, AMETLLES I TORRÓ!
I... si no vols cagar, garrotada va! Amb aquesta cançó i altres de 
similars els infants varen clavar força cops als tions que tenen per 
les classes. El dia 21 de desembre, tots en rotllana i cridant a cor 
que vols, anaven fent cagar el tió que els va donar caramels i llibres 
per a les aules.
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Va de neu
ES REEMPRÈN L’ESTADA A LA NEU

QUE JA S’HAVIA FET AL COL·LEGI

Els alumnes de 1r de Batxillerat han estat tres dies 

(del 15 al 17 de desembre) practicant l’esquí de 

fons. L’esquí de fons és la novetat de les estades 

a la neu que s’havien fet anteriorment. L’estació 

d’esquí a la que han anat és la de Guils-Fontane-

ra , a 25 km del càmping “La Solana” en el que 

s’allotjaven. 

Els monitors de la sortida són els mateixos que 

porten la casa de colònies d’Oliola (Pons), on ani-

ran aquest final de curs els alumnes de 2n d’ESO 

per fer esports d’aventura.

Guils - Fontanera

Les Solanes

LA FIRA DE NADAL
Com ja ve essent tradició, els alumnes de 1r a 6è de Primària han 
fet diverses i originals manualitats durant aquest desembre, amb 
l’objectiu de posar-les a la venda de forma simbòlica als seus pares 
o familiars i amics. Amb els beneficis, es contribueix a una acció 
solidària conjunta que aquest any va destinada a Càritas de Sant 
Sadurní. Les vendes es fan durant la Fira. 
Així, el dissabte passat (dia 18 de desembre) a la tarda/vespre, 
l’escola es va omplir de gent, música, llums i decorats. Aquest any 
el lema era “Una mirada al passat”.
Al pati, cada classe tenia una paradeta amb els seus productes.
A l’entrada hi havia un quadre escènic nadalenc, que muntaven els 
alumnes de 6è de Primària i la recollida d’aliments per a les famíli-
es necessitades del Barri del Raval de Barcelona.
Al recinte del gimnàs, els alumnes de 1r d’ESO oferien torrades i 
embotits per a tots els visitants.
Durant tota la Fira, els alumnes de tota la secció van anar cantant 
nadales i altres cançons. Cada curs havia preparat, de la mà dels 
professors de música Meritxell Cuyàs i David Hernández, una ac-
tuació. També vam poder gaudir de la Coral del Col·legi, dirigida 
pel professor Gregori Martínez.

En el mateix escenari, s’havia fet la presentació del cartell del Cen-
tenari.
En Joan Amat, director del centre, va presentar el cartell d’en 
Carles Maurel, professor de la casa i autor del mateix, que a partir 
d’ara trobarem penjat per la comarca i veurem en diversos mitjans 
de comunicació, així com en la portada de la nostra revista.
Juntament amb la felicitació de Nadal, cada família també en té un 
exemplar en format reduït.

La direcció del Col·legi agraeix la col·laboració desinteressada que 
els alumnes de 3r i 4t d’ESO han ofert per a decorats i altres fets 
relacionats amb la Fira.
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Coordinació: Jordi Font (Informàtica), Mireia Juvé i Assumpta Varias (Redacció) i Àlex Esteve (Esports)

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
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Hoquei
PRE-BENJAMINS

Jornada 1 Sant cugat 10 - Sant josep 3

2 Sant Josep 3 - Montbui 0

3 Ribes 2 - Sant Josep 1

4 Sant Josep 3 - S.Ramon 0

5 Piera 0 - Sant Josep 0

6 Sant Josep (descansa)

7 Sant Josep (descansa)

8 Sant Josep 2 - S. Cugat 1

9 Montbui 1 - Sant Josep 3

10 Sant Josep 2 - Ribes 2

BENJAMÍ “A”

Jornada 1 S. Cugat 3 - Sant Josep 0

2 Sant Josep 3 - Corbera 1

3 S. Just 1- Sant Josep 3

4 Sant Josep 3 - Masquefa 0

5 Terrassa 0 - Sant Josep 3

6 Monjos 0 - Sant Josep 3

7 Sant Josep 3 - Vilanova 0

8 Sant Josep 1 - S. Cugat 3

9 Corbera 2 - Sant Josep 3

10 Sant Josep 3 - S. Just 1

Activitats portiv extracolars
Les activitats esportives extraescolars 2004-05, estan planificades per una empresa es-

pecialitzada en activitats esportives “Master Sports”.

Duran aquest curs s’han inscrit uns 70 nens a les activitats extraescolars, exceptuant el 

patinatge i l’hoquei sobre patins. Molts dels alumnes s’han inscrit en activitats de base 

com pot ser la iniciació esportiva i el minitennis. També cal dir que el col·legi participarà 

en les competicions dels Jocs Esportius del Penedès amb dos equips de Bàsquet Feme-

ní, en categoria infantil i cadet.

BENJAMÍ “B”

Jornada 1 S. Cugat 3 - Sant Josep 0

2 Sant Josep 1 - Montbui 3

3 Ribes 3 - Sant Josep 0

4 Sant Josep 2 - S. Ramon 1

5 Noia 3 - Sant Josep 0

6 Capellades 2 - Sant Josep 1

7 Sant Josep 1 - Igualada 2

8 Sant Josep 1 - S. Cugat 2

9 Montbui 2 - Sant Josep 2

10 Sant Josep 2 - Ribes 2

INFANTIL

Jornada 1 S. Cugat 8 - Sant Josep 6

2 Sant Josep 7 - Montbui 9

3 Ribes 7 - Sant Josep 9

4 Sant Josep 4 - S. Ramon 5

5 Noia 14 - Sant Josep 6

6 Capellades 3 - Sant Josep 6

7 Sant Josep 7 - Igualada 3

8 Sant Josep 6 - S. Cugat 4

9 Montbui 6 - Sant Josep 6

10 Sant Josep 3 - Ribes 6

Bàsqu
INFANTIL FEMENÍ

Jornada 1 Monjos 18 - Sant Josep 30

2 Sant Josep 27 - Roquetes 16

3  Castellví 15 - Sant Josep 16

4 Sant Josep 31 - S. Llorenç 4

CADET FEMENÍ

Jornada 1 IES Martí Dot 18 - Sant Josep 30

2 Sant Josep 29 - S. Llorenç 2

3 Bàsquet Gaudí - Sant Josep (Ajornat)

4 Sant Josep 32 - Col·legi Seda 17

JUVENIL

Jornada 1 Sant Josep (descansa)

2 Sant Josep 10 - Congrés 1

3 Esplugues 7 - Sant Josep 3

4 Sant Josep 2 - S. Ramon 6

5 Noia 4 - Sant Josep 3

6 Capellades 7 - Sant Josep 5

7 Sant Josep 2 - Igualada 15

8 Sant Josep (descansa)

9 Congrés 5 - Sant Josep 8

10 Sant Josep 4 - Esplugues 5


