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Editorial

FORMANT LA NOSTRA JOVENTUT
FENT GRAN EL PAÍS
La pervivència del Col·legi Sant Josep i la continuïtat del mateix durant cent anys és la millor
prova de l’èxit d’aquesta institució educativa.
Personalment, em sento orgullós de ser el president del Patronat de la Fundació del Col·legi,
com també se’n senten tots els meus companys
membres del Patronat. Desitgem continuar la
història del nostre col·legi molt més enllà dels
cent anys transcorreguts.
Ens sentim contents de ser continuadors
d’aquesta obra que varen iniciar els fundadors
del Col·legi, qui, conjuntament amb la congregació Gabrielista varen encertar en les necessitats educatives de la vila de Sant Sadurní
d’Anoia.
També estic molt satisfet de l’equip directiu
del col·legi que està encapçalat pel director, Sr.
Amat, i l’administrador, Sr. Casanovas, així com
del magnífic claustre de professores i professors. Tots ells són un altre fonament per aquesta pervivència que hem esmentat. Treballen
amb vocació i dedicació exemplars, que són la
clau de l’èxit.
Agraeixo a tots els pares que hagin dipositat la
seva confiança en el Col·legi Sant Josep, doncs
ells han cregut i creuen que és el millor per als
seus fills, i estan convençuts que a través de la
formació i l’ensenyament que rebran podran
encarar la vida amb prosperitat.
Quan traspasso el portal del Col·legi Sant Josep
sento una nostàlgia que em retorna a la meva
infantesa. Jo recordo molts moments viscuts al
Col·legi Sant Josep que em fan molt feliç. Ara
mateix, recordo que érem petits (8 anys) i tots
els companys de classe jugàvem a futbol: jo feia
de porter i quan em feien un gol, plorava. Més
endavant i pel fet que en aquells moments al
Col·legi Sant Josep no s’impartia el batxillerat
vaig haver de canviar d’escola i, ja a Barcelona,
no vaig fer mai més de porter, feia de davanter
centre: llavors era jo el que feia els gols i donava
els disgustos als altres.
És gairebé obligat parlar de la importància que
té la formació educativa. No fa massa temps
era a Madrid escoltant una conferència del
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president Clinton,
on deia que una de
les solucions per
eradicar la pobresa
al tercer món era
l’educació. Va afirmar, també, que la
via de l’educació és
un camí i una aposta
pel futur de tots els
pobles, essencial per
lluitar contra les diferències tan notòries entre països rics i
pobres i un camí per
aconseguir un món
més equilibrat, més
solidari i més just.
Contemplant l’educació ja des d’un
punt de vista més
personal de cadascun dels alumnes, el
col·legi Sant Josep és
un portal cap a totes
les vies formatives i
la Universitat. Amb
una bona formació,
amb tenacitat, amb
esforç i amb treball
continuat es pot
aconseguir una poAquests són alguns del murals que s’han fet en motiu del centenari. Foto dalt.
sició dins la societat
Muntatge ideat per Manel Ramon (professor de matemàtiques, naturals i plàstica
que permeti contride la ESO) i elaborat pels alumnes de 1r ESO. Foto baix: Portades de “La Vanguarbuir a crear una esdia” des del 1905 fins ara. Autor:Manel Ramon
tructura social més
desenvolupada,
a
treballar i dirigir les
indústries capdavanCal que entre tots i amb l’esforç de tots manteres de la nostra economia, i també les petites
tinguem el Col·legi Sant Josep al nivell educatiu
indústries i explotacions agrícoles familiars, i a
més alt possible per tal que el Col·legi continuï
prendre part en el creixement econòmic del
la seva projecció envers el futur amb eficàcia.
nostre país. I per mitjà de la innovació aplicada
a tots els àmbits i sectors, arribar a la competiAgraeixo a la revista “Lligams” que m’hagin pertivitat, creant riquesa i a través d’aquesta obtemès escriure aquesta editorial.
nir el benestar per a la nostra societat.
La formació i l’educació que proporciona el collegi no tan sols ha de produir persones suficientment educades i preparades per fer front
als reptes de la vida, de l’economia i de la ciència, sinó que també cal impartir una educació
dins d’uns principis de moralitat que assegurin
un desenvolupament humà amb responsabilitat social i cívica.

Moltes gràcies a tots.
JOSEP FERRER i SALA
President de la Fundació Privada,
Fundació de Cultura i Promoció Social
del Col·legi Sant Josep

La frase del Centenari

“Les famílies i el col·legi hem de caminar junts de manera coordinada i en contacte permanent. Així ens sentirem educadors-col·laboradors i sobretot il·lusionats”
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Mireia Riba i Nerea Pinedo obtenen
el 1r i 2n premi de La Salle
Les alumnes Mireia Riba i Nerea Pinedo, de 2n de Batxillerat A, s’emportaren els millors premis del concurs amb els seus treballs de recerca.
“Un nou sistema de construcció” era el títol del treball de la Mireia,
tutoritzat pel professor J. Font, que s’endugué el 1r premi. El 2n fou
per “Arquitectura i llum”, el treball de la Nerea que va conduir el
professor Pere Cardenal.
Enginyeria i arquitectura de La Salle, de la Universitat Ramon Llull
havien convocat els premis per a estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior.
El Primer premi consistia en un ordinador portàtil i el segon premi era
una PDA. Ambdós premis també els rebien els tutors dels treballs.
La Mireia i la Nerea, a més, obtenen una beca cadascuna del 50% de
l’import de la matrícula de qualsevol 1r curs d’enginyeria o arquitectura ofertes per La Salle.
El nostre col·legi va obtenir una col·lecció de llibres d’art per a la
Biblioteca.
Enhorabona a totes dues!

Lluís Llombart
guanya el 2n
premi de l’Escola
Universitària
d’Igualada
Lluís Llombart, alumne de 2n de
Batxillerat, va guanyar el 2n premi
de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada
(EUETII), pel seu treball de recerca titulat “L’evolució aeronàutica”,
tutoritzat pel professor Pere Cardenal.
Era la primera edició dels premis Pedro Alier, que convocava l’EUETII
i que correspon als millors treballs de recerca de batxillerat i de cicles
formatius de grau superior de la comarca de l’Anoia i de les zones
d’influència.
Els premis consistien en 700 € per a l’alumne que obtenia la primera
posició i 400 pel seu tutor de treball. En el segon premi, només quedava remunerat l’alumne amb una quantitat de 400 €.
El lliurament dels premis el va fer, la segona setmana de maig, el Sr.
Pedro Alier, president del consell d’administració de l’empresa paperera Alier.

Emma Espinar i Roger Ros
van ser finaliﬆ del Premi
“Llavor de Llr”
Ja fa 6 anys que la revista La Fura
convoca els premis llavor de lletres. La nit del 3 de juny, al Saló
Reial de Caves Freixenet, es va celebrar el lliurament de premis.
De les tres categories que representen aquesta edició
(Creació literària,
Recerca Històrica
i TRECS) els alumnes van participar
amb els seus treballs de recerca i
van quedar-ne finalistes.
L’alumna Laia Ràfols de Pascual, de 6è A d’Ed.
Aquest any el soPrimària, va obtenir la segona posició en el conpar coincidia amb
curs literari infantil de Sant Jordi 2005.
el dia del repartiEn aquesta setena edició que convoca la Biblioment de les orles
teca Municipal, juntament amb les Regidories de
que es fa al col·legi
Cultura, Ensenyament i Festes de Sant Sadurní
Sant Josep i els
d’Anoia, es proposava redactar un conte indivipremiats no varen
dual que tingués com a tema principal “El paisatpoder assistir al
ge natural de Sant Sadurní”. La Laia hi va partisopar amb els seus
cipar amb un conte titulat “Un riu especial” i va
companys però
quedar segona dels tres premis que hi havia.
posteriorment es
Els contes han estat exposats durant un mes a la
van incorporar a la
sala infantil de la Biblioteca pública.
festa.

Laia Ràfols guanya el 2n premi
Concurs Literari de la Bibliota
de la Vila
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La diada de Sant Jordi

EDUCACIÓ INFANTIL
Com mana la tradició, els nens i les nenes de preescolar no es van perdre una diada tan assenyalada. De bon matí, ja van poder gaudir dels decorats que les mestres els havien preparat. El
Castell, Sant Jordi, el Drac i la Princesa... els esperaven per poder explicar la llegenda.
Després, els alumnes de P2 van rebre una visita molt especial: els nois i les noies de 2n de Batxillerat van intercanviar obsequis amb els més petits del col·legi tal com ve essent habitual des de
ja fa una colla d’anys.
Els altres cursos de Parvulari també varen fer una manualitat en motiu de Sant Jordi (dibuixos,
figures de fang, punts de llibre...). A la tarda, tota la secció van fer ball al pati.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Cicle Inicial
El matí de Sant Jordi, nens i nenes de Cicle
Inicial van compartir un esmorzar amb el grup
i també van fer una volta per les parades de llibres de la plaça de l’Ajuntament. En tornar al
col·legi, igualment com la resta d’alumnes de
Primària, varen comprar un llibre que després
van llegir i treballar a classe de llengua.
A la tarda, una representació teatral de la Llegenda de Sant Jordi, protagonitzada per les
mestres del cicle, va posar fi als actes de la
diada.
Cicle Mitjà
Al seu torn, els alumnes de 3r i 4t van començar el dia amb l’acte literari, la part més important del qual va ser el lliurament de premis del
Concurs de Contes. Aquest any el tema era
“Una aventura al col·legi Sant Josep” i anava
relacionat amb la celebració del Centenari.
Es van repartir dos premis per classe i els guanyadors van ser:
3r A: “L’escola del futur” de Xavier Sánchez
“El viatge al passat” de Javier Cortés
3r B: “Els petits grans detectius”
d’Oriol Quintana
“Una aventura al col·legi” d’Anna Viñals
3r C: “El drac del col·legi” d’Òscar Pons
“La Sara no vol anar a l’escola el dia
del 100enari” d’Helena Andreu
4t A: “Els llibres de fa 100 anys”
de Núria Armengol
“El drac del col·legi” d’Adrià Torreño
4t B: “Les notes” d’Irina Berdonces
“Estic content” de Javier Naranjo
4t C: “El ratolí que volia ser mestre de l’escola
Sant Josep” de Judith Rosell
“El fantasma dels estoigs”
d’Oriol Garrobé

A la tarda, en grups petits, es va fer la presentació dels treballs manuals sobre Sant Jordi i
el Centenari. Durant aquella mateixa setmana
aquestes manualitats s’havien exposat al vestíbul i als passadissos i el dia 23 cada grup va
explicar com les havia confeccionades.

6è A: “100 anys ja han passat”
d’Ainhoa Brantuas
“100 anys” de Pau Casas
6è B: “Un col·legi centenari” de Carme Vidal
“El col·legi Sant Josep” de Paula Tormo
6è C: “Un centenari” de Cristina Romero
“El centenari” d’Albert Paz

Cicle Superior
Els de 5è i 6è van anar molt atrafegats el dia
de Sant Jordi: primer preparant l’esmorzar
col·lectiu; després participant en el Concurs
Literari; els més grans, amb la preparació de
les parades al pati per vendre els llibres a tots
els alumnes de Primària; la confecció dels
punts de llibre que s’intercanviaven amb altres classes... Déu n’hi do!
I a la tarda, per acabar-ho d’adobar, una gimcana al parc de la Bòbila.
En el concurs de Poemes Sant Jordi 2005 van
resultar guanyadors:
5è A: “100 anys de portes obertes” de
Marina Guerrero i Josep M. Carbonell
5è B: “Cent anys”
de Patrícia Ulldemolins i Anna Llopart
5è C: “Centenari”
de Virgínia Pereda i Oriol Xaus
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ESO
El Sant Jordi es va celebrar amb quatre activitats principals: al matí, la visita a les parades, l’intercanvi de roses i llibres a les classes i la participació en l’Acte Literari. I a la tarda, activitats
esportives.
Tant els alumnes de 1r i 2n com els de 3r i 4t d’ESO van presentar un acte molt lluït d’actuacions
musicals i lectures poètiques, en el que es van recordar el Centenari del col·legi, i també els
d’Andersen, Jules Verne, Einstein i el Quixot.
En el Concurs Literari de Primer Cicle es van repartir els premis següents:
1r ESO A
Guanyadors:
“Confesiones” de Núria Vila
“Sant Jordi, un antiguo héroe”
de José Luis Gil
Finalistes:
“Dins el meu cor” d’Idoia Pinedo
“Sant Jordi” de José M. Fernández

Finalistes:
“En Carles i la màquina del temps”
de Miquel Florido
“Diada de Sant Jordi” d’Eva Pedrola

1r ESO B
Guanyadors:
“D’aquí a cent Sant Jordis” d’Adrià Segarra
“El somni d’en Manuel” de David Navío
Finalista:
“Per què?” de Míriam Tarrida

3r ESO
Grup A, guanyadora:
“Sin ti” de Judith Gil
Grup B, finalistes:
“Amar” de Sílvia Revelles
“Estel distant” d’Irene Carrasco
Grup C1, guanyadora:
“La llegenda màgica” de Montse Mubarik
Grup C2, guanyador:
“Mitjanit” d’Adrià Vadillo
Finalista:
“La natura” de Fran Soriano

1r ESO C
Guanyador
“De Nied a Can Cartró”
de Salvador Galimany
Finalistes:
“Mai us oblidarem” de Marta Viñals
“Celebrar Sant Jordi” de Sònia Bayod
2n ESO A
Guanyadors:
“Descobrint la realitat de la història”
d’Elisabet Isart
“Tornar a començar” d’Ester Ayora
Finalistes:
“Per sempre junts” d’Anna Solé
“Imaginar” d’Anna Martínez
2n ESO B
Guanyadors:
“Una trobada molt interessant”
de Laia Pascual
“En un lugar del Penedès” de Xavier Mañé
Finalistes:
“Canvi de vida” de Queralt Martín
“El meu fill” d’Agustí Costa
2n ESO C
Guanyadors:
“Temps de rosa” d’Anna Gonga
“El delicte” de Josep Miquel
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En l’acte literari de 3r i 4t d’ESO els premis
del concurs van atorgar-se per grups flexibles
i recaure en els alumnes següents:

4t ESO
Grup A, guanyadors:
“Records” de Laia Cardús
“La muerte del asesino” de Néstor Ruíz
Finalista:
“Estimada Anna” de Marina Montserrat
Grup B, guanyador:
“Històries d’un vell” d’Oriol Gené
Finalistes:
“100 anys d’amor” d’Anna Gumà
“Quién está a tu lado” de Judith Vilalta
Grup C, guanyador:
“L’amor” de Joan Puig
Finalistes:
“Profecia” de Laura Devesa
“Una diada especial de Sant Jordi”
de Regina Piñol
Grup D, guanyador:
“La empresa” de Laura Chacón
Finalistes:
“El llac” de Jordi Vendrell
“El poble aïllat” de Xavier Ferrer

BATXILLERAT
En el XXIV Concurs Literari de Batxillerat es
van concedir premis a les millors obres originals de narrativa i de poesia:
Premis de Narrativa:
1r premi:
“L’alosa” de Francesc Rovira (2n A)
2n premi:
“La canción de la princesa y el caballero”
de Natàlia Subirats (2n A)
3r premi:
“Amistat” de Laura del Fresno (2n B)
Accèssit:
“Com cap altra” d’Elisabet Gago (1r A)
Premis de Poesia:
1r premi:
“Dialèctica entre cavallers”
de Joan Torrents (1r A)
2n premi:
“Escriure” de Judit Rigol (2n A)
3r premi:
“¿Qué es el amor?”
d’Imma Zamora (2n A)
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Text guanyador del Premi de poia
DIALÈCTICA ENTRE CAVALLERS
Vuestra merced, ya cuatro siglos he vivido de alabanzas,
mas dignas de felice recordación son mis andanzas
como valeroso hidalgo y osado caballero andante
junto a Sancho Panza, Dulcinea y Rocinante.

Contínues pugnes han consolidat la peculiar història
d’una preuada pàtria forjada amb tanta eufòria,
que vetllada per infranquejables sòlides rotllanes
i encimbellades imponents torres humanes,
ha mantingut a la memòria les esperances catalanes.

Ofuscar la vostra majestuosa i merescuda anomenada
no resultaria pas ser una brillant pensada
per enaltir la transcendència d’alguna ment enginyosa,
que amb la mà al cor i una ploma prodigiosa,
refermà el sentir de la nostra humil contrada.

¡ Válame Dios! Merecedora es vuestra tierra de ser compadecida,
pues no soy yo conocedor de ninguna otra situación parecida.
Mas... así como Valencia, Navarra, Cantabria o la Coruña,
¿no es, por ventura, una mera pieza de la rica España, Catalunya?

Del coratge emprat en l’afranquiment d’una captiva sobirana,
i de la sang vessada en la meva gloriosa gesta,
se n’ha fet una popular tradicional festa,
que esdevenint símbol de tota ànima catalana,
aferma els pilars pregons d’una terra tan ufana.

L’empremta de Guifré el Pilós encunyà nostra bandera,
la falç dels segadors defensà l’esplendor de la senyera
i crits de llibertat avivaren una llengua presonera.
Nasqueren les Corts Catalanes i la Generalitat,
per proclamar, amb veu certera, la nostra identitat.

Bien sabidas de todos son mis hazañas por tierras castellanas
luchando contra hostiles gigantes y temibles criaturas inhumanas.
Pues yo caballero fui armado y guerrero prodigioso,
reservando mi honrado corazón a la bella dama del Toboso.

Augurant un millor destí per a la nostra descendència,
substituirem un món d’injustícies i d’enganys
per una nació ferma i lliure de paranys.
Segarem els lligams que aturen els nostres afanys
i lluitarem amb insistència fins acaronar la independència.

Auscultant atent les vostres heroiques proeses,
les fondes ferides del record s’han sentit ofeses.
Doncs la lluita, la guerra i la por,
la valentia, la tristesa i el dolor
han desvetllat l’esperit dolgut d’unes ètnies sotmeses.

Escat i Mat (Pseudònim)
Joan Torrents Pallarès
1r Batxillerat A

El viatge a Cantàbria: un bon comiat per als alumn de 4t
Cada any hi ha una il·lusió especial i un nerviosisme evident entre els alumnes de 4t d’ESO
quan s’apropa el tercer trimestre del curs.
S’han de fer les maletes i tots els preparatius
per a una sortida molt esperada: el viatge de
fi d’etapa.
El viatge va tenir lloc del 14 al 18 de març i es
va seguir la ruta següent:
El primer dia, visites a Saragossa i Burgos
i allotjament a Santillana del Mar. Els dies
següents, recorregut per la comunitat de
Cantàbria per conèixer Santander i els seus
voltants, els Picos de Europa, el Parc Natural
de Cabárceno, les coves d’Altamira... gaudint
d’un esplèndid combinat de natura, cultura i
diversió. El darrer dia, visita al Museu Guggenheim de Bilbao i tornada cap a casa.
La veritat és que tots van arribar una mica
cansats però molt contents i satisfets.
La convivència amb el grup i les experiències
compartides durant cinc dies en una variada
ruta pel nord d’Espanya es converteixen en
records inesborrables.
“Em van agradar molt les visites que vam fer i
m’ho vaig passar molt bé”, ens diu la Cristina
Simon, de 4t A; “una experiència cultural per
a nosaltres perquè coneixes llocs que no has
vist mai..., i una experiència inoblidable amb els
amics”, ens confessen la Cèlia Pintado i l’Alba
Torrents, del B i el C.
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Anna Padial, 2a cliﬁcada en atlisme
individual i Campiona de Catalunya amb
el Club Atlic Manra
L’alumna Anna Padial va fer un segon lloc en la posta de
relleu 4x400 que es va disputar l’última setmana de maig
a Barcelona.
L’Anna forma part d’aquest club del Bages i després de
la seva classificació, la quantitat de punts obtinguts per al
club va fer que es proclamessin campiones de Catalunya,
per davant de l’Agrupació Atlètica Catalunya i el Futbol
Club Barcelona.
El seu temps parcial va ser d’1 minut i 5 segons.
Enhorabona i ànims de cara al Campionat d’Espanya per
clubs!

L’autor Pere Martí Beltran
ens visita
Els alumnes de 5è de Primària varen llegir i treballar el conte “Les tortugues de l’àvia” i per aquest motiu van rebre la
visita del seu autor Pere Martí Beltran.
Aquest autor els va explicar novament el conte i després
va atendre les preguntes que els alumnes li formularen
referents a la història que havien llegit.
Com a record de la seva visita, els alumnes varen poder tenir els exemplars signats per l’autor.

Cantata “L’emblea
dels infants”
El dia 9 de maig els alumnes de sisè de Primària van anar a l’Auditori
de Barcelona, on juntament amb altres escoles d’arreu de Catalunya
van participar en el concert “l’Assemblea dels Infants”. El text és de
Toni Rumbau i tracta la temàtica de la pau. La cantata va estar musicada per Joan Albert Amargós, qui va concebir una obra per a gran cor
infantil i orquestra simfònica, sota la direcció de Josep Prats.
Un total de 683 alumnes, procedents de 15 escoles de tot Catalunya,
i dels quals 82 eren del nostre col·legi, van ser els intèrprets d’aquesta
cantata, juntament amb els músics de l’OBC (Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya).
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Prov de
compènci
bàsiqu
El departament d’Ensenyament de
la Generalitat convocà les proves de
Competències Bàsiques el passat mes
de maig.
Aquests exàmens obligatoris els realitzen els alumnes de cada final d’etapa
d’Educació Primària i els del 1r cicle
de l’ESO.
Consisteixen en unes proves orientatives que serviran per conèixer el
nivell d’aprenentatge dels alumnes
del centre i es fan en tots els centres
d’ensenyament de Catalunya.

Va de teatre
Durant tot el trimestre s’han anat fent
petites sortides de mitja jornada per
tal d’assistir a diferents espectacles
teatrals. Les obres que s’han pogut
veure han estat:
- “Madame et monsieur”, a Cal Bolet
de Vilafranca, el dia 1 de març
- “La petita flauta màgica”, a l’Auditori
de Cornellà, el dia 11 d’abril.
La varen representar Comediants, i
era una adaptació per a públic infantil i juvenil amb música de Wolfgang
Amadeus Mozart.

Premis d’cacs
L’alumne Oriol Sánchez i Urpí, de 3r de Primària A va aconseguir la
2a posició en el torneig d’escacs de Catalunya que es disputava a
Barcelona el passat
21 de maig.
Aquest torneig infantil es celebrava al
recinte de Cosmocaixa i hi van participar més de 400
nens de 10 anys.
Enhorabona!

El 10 d’abril el col·legi va organitzar el dia de Portes
Obertes. Aquest any va ser més multitudinari que mai i ple
d’actes molt emotius.
A les 10 del matí mossèn Alemany i el rector de Sant Sadurní,
Carles Catasús, van concelebrar una missa a la nova pista
coberta, amb assistència de les autoritats convidades, l’equip
directiu, el claustre de professors, alumnes, exalumnes i molts
familiars i convilatans.
Seguidament va venir la part més festiva al pati de Primària.
Tres rotllanes de membres del Foment Sardanista -alguns dels
quals eren exalumnes- van ballar la Sardana del Centenari.
A continuació, els alumnes de P5, Primària i 1r i 2n d’ESO

van començar les seves actuacions: una representació
humana de l’escut del col·legi i la formació d’un pastís
d’aniversari gegantí.
A ritme de gralla va aparèixer el Centerí, la mascota del
centre. Aquest simpàtic centpeus es va fer càrrec de
bufar les espelmes del pastís, després de presentar-se
públicament davant de nombrosos familiars i amics que
es concentraven als volts del pati. Tot plegat va finalitzar
entonant la cançó Ja són cent anys, escrita per a l’ocasió
per la mestra de Primària, Núria Escolà.

ESPECIaL
CENTENaRI
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Portes obertes
L’acte més institucional va constar de tres parts:
En primer lloc, el president de la FCPS, Sr. Josep Ferrer, va
descobrir una placa commemorativa dels 100 anys del col·legi,
situada en una de les parets principals del vestíbul. En aquest
mateix recinte resta exposada la primera pedra del “col·legi
nou” que va començar a construir-se l’any 1966.
Immediatament, la celebració es va traslladar a la nova pista
coberta, que va acollir la presentació del llibre del Centenari.
L’acte va servir també per inaugurar l’espectacular cobriment
de la pista esportiva.
En els parlaments van intervenir, primer, Salvador Llorac,
autor del llibre i Pere Varias, en representació dels exalumnes
més antics del col·legi. A continuació, Alejandro Martínez,
superior provincial dels Germans de Sant Gabriel va agrair
l’esforç i dedicació de totes les persones que en aquests cent
anys han passat per l’escola.
Joan Amat i Marquès, director del centre i Jordi Roca, director
territorial del Departament d’Educació de la Generalitat van
coincidir en destacar la importància del centre i el seu futur
educatiu.
A continuació, Manuel Raventós Negre, besnét del fundador
i vicepresident de la Fundació va assenyalar el treball
desinteressat de molts sadurninencs per fer possible el
projecte educatiu del Sant Josep.
Les últimes intervencions van anar a càrrec de Josep Ferrer,
president de la Fundació, qui va tenir unes paraules de
reconeixement per al fundador del col·legi, Manuel Raventós;
i Joan Amat i Solé, alcalde de Sant Sadurní, qui va destacar
la trajectòria centenària de l’escola i la faceta comarcal i el
prestigi educatiu que té el municipi.
Un piscolabis servit al gimnàs va posar el punt i final a un dia
de Portes Obertes ben especial i concorregut.

El llibre del centenari
El dia 10 de maig, diada de portes obertes, es va fer la presentació oficial del llibre del
Centenari que porta per títol “100 anys. Col·legi Sant Josep”. En Salvador Llorac i Santís
n’és l’autor (que vàrem entrevistar en el número 29 de la Revista Lligams).
De fet les galerades estaven totes escrites i revisades però mancava acabar la impressió.
De totes maneres tothom en podrà recollir un exemplar gratuït a l’escola i ja s’informarà
oportunament de com i quan.

La nit del dijous 22 d’abril i en motiu del Centenari, es va celebrar
la diada de manera especial. A les 8 del vespre s’iniciava aquest
acte cultural a la sala d’actuacions del col·legi.
La vetllada la van obrir un quartet de corda, un dels components
del qual era l’exalumna Carmina Font, de Sant Pere de
Riudebitlles. El quartet el formaven dos violins, una viola i un
violoncel, i els quatre músics són membres de la Jove Orquestra
Nacional de Catalunya.
A continuació es va presentar l’Auca del Centenari del Col·legi.
La presentació la van fer l’Assumpta Varias (professora de llengua
i literatura catalanes), qui havia ideat l’auca i n’havia escrit els
textos; i en Sergi Robles (alumne de 1r de batxillerat A) dibuixant
de les vinyetes.
Ambdós autors varen estar explicant com s’havien coordinat per
realitzar l’auca i després varen anar comentant imatge per imatge
el seu contingut.
Els dibuixos tenen uns traços i uns colors escollits expressament
per donar idea de conjunt a tota la història. Algunes imatges
estan fetes imitant fotografies antigues i/o cares de persones
conegudes com són les del fundador del col·legi o la de l’actual
director. També s’imiten edificis i vestuari (antic i actual).
Tot això, acompanyat de quartetes explicatives amb rima en els
versos parells, dóna un resultat d’un resum divertit, amb imatges,
dels 100 anys d’història del nostre centre.
L’acte finalitzava amb una recitació poètica amb acompanyament
de música.
El muntatge musical va córrer a càrrec del professor de música
David Hernández i la coordinació de les recitacions així com la
declamació i els moviments dels recitadors, la varen dur a terme
la Mercè Guiu i el Julià Poveda (professors de llengua i literatura
castellanes i catalanes, respectivament).
Cadascun dels recitadors que sortia a escena, ho feia quan la
música ja portava sonant una estoneta i es dirigia cap a una
pila de llibres. Allà, feia veure que seleccionava un poema i
posteriorment el declamava.
POESIA
Autor
Antoni Bori i Fontestà
Joan Maragall
Joan Salvat Papasseit
Salvador Espriu
Àlex Susanna

Títol del poema
“La pàtria”
“L’Oda infinita”
“Amo l’aroma”
“Assaig de càntic
en el temple”
“L’art del temps”

Rapsoda
David Fernández
Yolanda Parrilla
Laura Foz
Francesc Castellet
Oriol Martínez

Acompanyament musical
Alumna
Maria Rosal
Marta Riba
Laia Solé
Laia Sánchez
Laura Salvador
Mireia Riba

Instrument
Flauta travessera
Flauta travessera
Violí
Violí
Flauta travessera
Piano

Curs
3r ESO A
3r ESO B
1r BTX
1r BTX
1r BTX
2n BTX
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Festa de l’hoquei
Una de les activitats esportives que s’han fet durant la
celebració del Centenari va ser la trobada de jugadors d’hoquei
que en algun moment o altre havien estat (o són encara)
alumnes del col·legi Sant Josep.
El diumenge 3 d’abril i durant tot el matí es varen disputar
diferents partits entre equips de la casa de totes les categories
i altres formats per exalumnes o també per l’equip actual del
CE Noia. Alguns dels jugadors es troben en equips de primera
divisió i varen fer l’esforç d’assistir a l’acte. Un esforç que es va
veure compensat per l’alegria de la festa i el retrobament amb
antics companys.
El dia semblava que havia de començar amb pluja però fins i tot
el temps els va acompanyar.
A cadascun dels participants se’ls va obsequiar amb un clauer
recordatori amb l’escut del col·legi i es van donar dos trofeus,
un per al CE Noia i l’altre per al col·legi Sant Josep. També es
va comptar amb la presència del President d’hoquei base del
Noia i la directiva d’hoquei del nostre centre.
L’assistència va ser espectacular i va resultar molt entranyable.
L’acte inaugural del nou pavelló es va acabar amb un refrigeri i
una foto commemorativa dels esportistes.

Festa esportiva
El dissabte 11 de juny, a les 5 de la tarda començava
l’exhibició esportiva que enguany oferia el col·legi com a acte
especial pel Centenari.
Hi van haver actuacions de tot tipus i dels diferents esports
que han format part de les activitats extraescolars del nostre
col·legi.
L’acte es va iniciar amb una exhibició de l’equip de patinatge
artístic de l’escola, les entrenadores del qual són la
Mireia Marsó i la Rosa M. Giró. Quan acabaven el ball, les
patinadores restaven estirades al terra formant la figura de
“100 anys”.
A continuació, varen actuar els alumnes de multiesports i
tennis. Aquests alumnes són portats per l’equip de Màster
esports.
A les 7 de la tarda es van jugar uns partits de bàsquet
3x3 infantil/cadet en els que també varen participar-hi
entrenadors i pares.

El dia 20 de maig es va fer la inauguració oficial de l’Exposició del
Centenari. De la seva organització se n’ha fet càrrec la Comissió de
Cultura del centre, formada per professors i alguns pares col·laboradors.
Segons ens comenta el responsable d’aquesta comissió, Julià Poveda,
Passat i present del col·legi: un segle en imatges vol ser “un homenatge
a totes aquelles persones que en el passat van treballar per enfortir
i consolidar el col·legi i que, en el present, s’han compromès en la
continuació d’un projecte educatiu integral i modern, iniciat ara fa una
centúria”.
El gruix més important de l’exposició el formen el material escolar
i les 300 fotografies amb suport textual sobre la història del centre,
presentades per etapes històriques: els orígens (1905-1938), la
consolidació (1939-1978) i el present (1979-2005).
El recorregut està organitzat seguint un itinerari a tres nivells:
- En el primer nivell s’hi troben imatges i objectes relacionats amb el món
de l’hoquei que tantes diades festives han proporcionat al col·legi i a la vila.
- En el segon nivell s’hi diferencien tres àmbits:
a) l’aula escolar d’època, que és una recreació, amb materials originals,
d’una classe dels primers anys del col·legi.
b) Els còmics, auques i poemes il·lustrats sobre el Centenari, realitzats per
alumnes del Cicle Superior d’EP i Primer Cicle d’ESO.
c) 2005: els altres centenaris, un homenatge que l’escola fa a Jules Verne,
H.C. Andersen, Albert Einstein, Joan Coromines, Caterina Albert, Xavier
Benguerel i, molt especialment, al IV Centenari de la 1a edició del Quixot
de Miguel de Cervantes.
- En el tercer nivell hi ha una projecció audiovisual permanent de les
imatges que es troben al llarg del recorregut.
L’Exposició del Centenari va ser inaugurada oficialment per l’alcalde
de Sant Sadurní, Sr. Joan Amat amb l’assistència de diversos regidors
municipals i un nombrós públic d’edats ben diferents. En el torn de
parlaments, el director del nostre col·legi i l’alcalde de la vila, van recordar
als assistents la important funció educativa que la nostra escola ha exercit
al llarg d’aquests anys a Sant Sadurní i a la comarca.
El col·legi vol agrair molt especialment la col·laboració d’aquelles persones
que, de forma desinteressada, han ajudat amb tot tipus de material gràfic
i bibliogràfic, i també al M.I. Ajuntament de Sant Sadurní per la cessió i
muntatge dels expositors.
VISITES:

Del 20 de maig al 2 de juliol de 2005
De dilluns a divendres: de 17 a 19 h
Dissabtes: de 10 a 13 h
Entrada lliure

Especial Centenari Col·legi Sant Josep · Sant Sadurní d’Anoia · Juny 2005 · Pàg. 11

Passat i present del col·legi:
un segle en imatges

Pàg. 12 · Juny 2005 · Especial Centenari Col·legi Sant Josep · Sant Sadurní d’Anoia

L’audiovisual del centenari
El mateix dia 20 de maig, en el marc inaugural de l’Exposició
que hem comentat, es va fer la presentació de l’audiovisual del
Centenari.
Es tracta d’una obra impressionant, tant per la gran quantitat
d’imatges que reuneix com per la qualitat i l’originalitat de la
seva presentació.
L’audiovisual porta per títol Passat de records, vivències del
present, futur d’esperança i els seus creadors són els professors
Jordi Font i Núria Julià.
“Hem treballat a fons durant més d’un any i molt intensament
aquestes últimes setmanes. Per a la realització de
l’audiovisual hem reunit més de 10.000 imatges i 50 hores
d’enregistraments en vídeo. Després de tant d’esforç, ha
valgut la pena. Estem molt satisfets del resultat i veiem que a
la gent els agrada molt” ens expliquen la Núria i el Jordi.
La Sala d’Actes va reunir més de 500 persones i va comptar
amb la presència de l’alcalde, Sr. Joan Amat, i nombrosos
regidors del consistori municipal. La projecció va durar 52
minuts que van convertir-se ràpidament en retalls de records i
vivències per a molts dels assistents.
HORARI DE LES PROJECCIONS
Del 20 de maig al 2 de juliol de 2005
De dilluns a divendres: de 18 a 19 h
Dissabtes: d’11 a 12 h
Entrada lliure

El dibuix i la samarreta
del Centerí
El Centerí és un centpeus que tenim com a mascota des de la
jornada de Portes Obertes.
Els alumnes d’Ed. Primària van fer un concurs de noms i
dibuixos de centpeus, els guanyadors dels quals va servir de
model per als creadors de la mascota.
Els participants concursaven en grup i els guanyadors varen
ser:
Del nom: Carla Borràs, Clàudia Rincón i Marta González.
Del disseny: El disseny final és fruit de la barreja d’idees tretes
de diferents grups de concursants. Aquests varen ser el dibuix
101 (de la Cristina Formosa Vallina, el Sergi Nin Sánchez, la
Carmen Vidal Gutiérrez i el David Barea i Mir, tots alumnes
de 6è B), el dibuix 107 (de l’Alexandra Martí Ballabriga, la
Meritxell Yuste Ponce, la Rita Esteva Esteve i la Gemma Carbó
Cabeza, de 6è C), el dibuix 109 (de l’Oriol Cuscó Valls, el
Jaume Figueras Sala, l’Alejandro Moreno Granados, el Rubén
Serrano Moreno i l’Albert Paz Lorente, de 6è C) i el número
111 (de la Judit Ros Ruiz, l’Esther Mateo Martínez, Ariadna
Pons Gallard i la Cristina Romero Cuenca de 6è C).
Un grup de professors que formen part de la Comissió de
Cultura del Centenari del col·legi va ser l’encarregat de la seva
confecció.
Posteriorment i a partir d’una imatge del Centerí se’n van
elaborar samarretes perquè els nens i les nenes de P5 i
Primària les poguessin lluir a les colònies i en altres actes
commemoratius.

En començar aquest curs del Centenari ens vam proposar esbrinar quin dels exalumnes més “antics” del col·legi
teníem a la vora. Ens interessava molt escoltar les vivències i l’experiència d’una persona que hagués estudiat al
Sant Josep molts anys enrere. I l’hem trobat!!! Es tracta
del Sr. Pere Varias, nascut a Sant Sadurní d’Anoia el 17 de
novembre de 1911. Actualment té 93 anys.
Amb un aire distès i molt amè xerrem amb ell una estona.
• Recorda l’any que va començar a anar al col·legi?
Sí, era l’any 1917, quan tenia sis anys en uns pàrvuls que hi
havia allà a la Plaça Nova, amb un mestre que es deia Josep
Fullerades. Estàvem en plena guerra europea. Vaig anar-hi
un any i mig, i el 1918 ja vaig venir aquí.
• Per què va triar el Sant Josep?
A casa estàvem davant del col·legi, era el més còmode. La
papereta de cada mes valia deu pessetes, però molts no
la podien pagar i per això anaven als col·legis nacionals, ja
que allà no feien pagar res. Els que veníem als “Hermanos”
ens deien que érem uns privilegiats. Hi havia la dita de què
sortien més savis d’aquí que d’allà, però això no era necessàriament així, oi?
• Com era un dia habitual de col·legi?
Doncs mira, veníem aquí a les nou del matí. Primerament
venien els qui de 8 a 9 feien francès, aquests pagaven una
miqueta més. Jo no vaig fer mai francès, perquè com que jo
feia d’escolà, havia d’anar a vigilar la missa.
A les nou, quan acabaven el francès, entràvem nosaltres. A
les deu anàvem a jugar al pati.
Després tornàvem a classe fins al migdia a l’hora de plegar.
I a la tarda també hi havia les classes, i a les 4 sortíem al
pati, i mira, fins a les 5 que plegàvem.
• Recorda quants alumnes hi havia a la classe?
A la primera classe que anàvem érem una trentena, més o
menys com ara.
A la classe de l’Hermano Ángel potser n’hi havia més perquè
eren els més petits.
• Quines matèries estudiaven?
Llavors, no havíem d’estudiar cap carrera diguéssim, oi? Féiem Aritmètica, Gramàtica, Geografia i Àlgebra, per exemple.
A la tarda ens feien llegir un tros de la Història Sagrada. Llavors hi havia algun text que era bonic i ens el feien aprendre
de memòria. I també fèiem Història i llegíem aventures.
Normalment ho llegíem tot en castellà. Guardo tots els
llibres a casa. Em sembla que vaig aprendre català aquí, als
últims temps.
Recordo que llegíem un text que començava: “Los pagesos
de la Horta de Lleida...” El dissabte a la tarda anàvem a missa. Dissabte al matí també anàvem a l’escola i l’únic dia de
descans era el diumenge. Quan anàvem a missa també ens
feien confessar allà a l’església, però com que només érem
nosaltres sols fèiem broma tota l’estona, vet-ho aquí.
Les vacances d’estiu les començàvem el dia de Sant Jaume.
El dia 1 de setembre ja hi tornàvem a ser. Més endavant
venien les caixes a la plaça, i nosaltres que estàvem al pati
dèiem rient: “Ja han arribat les caixes”. Quan arribaven les
caixes volia dir que arribava la Fira i tots estàvem contents.
Les caixes les baixaven de l’estació amb carros. Hi havia dos
tipus de fires, les grans i les petites i ambdues muntaven les
caixes. La mainada reia de la gent que portava les caixes
amb carro i deia “ Ja han atrapat les caixes oi?”
• Podria dir-nos el nom d’alguns dels seus companys de
classe o dels professors que les impartien?

El meu primer hermano va ser l’hermano Ángel, el segon va
ser l’hermano Santiago, que després va anar al Siam que avui
en dia se’n diu Tailàndia on hi havia hermanos gabrielistes.
Després va venir l’hermano Pedro. Amb aquest professor vam
tenir una anècdota interessant: un dia va venir a l’escola un
nen negret, i mentre l’hermano Pedro es rentava els braços,
el nen negret va dir: “amb aquesta carn tan blanca hi faria
una bona queixalada”.
Els meus amics d’aquella època veren ser: el Salvador Santacana, el “Montesquiu” que el tenia al costat i feia el borinot
perquè sempre feia “mmmmmmmmm”. Al costat meu hi havia l’”Alfonsu”, el sord de cal Fonsu... al meu davant hi havia
el de ca l’Huguet... Tots estàvem barrejats per edats, els més
xics amb els més xics, i els més grans amb els més grans.
Però a la meva classe hi havia un que era més gran que tots
els altres, que el seu pare era encarregat de cal Codorníu.
Es deia Montserrat i era un xicot alt, que en feia tres com
nosaltres, i a les fotografies que tinc a casa es veu de seguida, sempre estava allà amb un cantó oi? Aquest anava a la
nostra classe perquè volia estudiar per capellà però després
ho va deixar córrer. Sempre destacava amb l’hermano Livorio
que era francès i era el director en aquella època. Aquest
director tenia una mania, sempre portava una capseta, on hi
havia uns polvos que se’n diuen “rapé”, i sempre es posava aquests polvos al nas i els olorava, i sempre duia el nas
d’aquest color (diu assenyalant un full). Els feia servir perquè
se li aclarís una mica el cap, no?
• Quins bons records guarda del seu pas pel col·legi?
Els dijous a la tarda anàvem a passeig o d’excursió... un dia
a Lavern... De vegades a casa d’algun alumne. Fèiem dos
grups, els més joves i els més grans, tampoc no venia de dos
anys o de tres, i llavors allà ens donaven una miqueta de
berenar.
Un cop a l’any anàvem a pujar la muntanya del Montcau.
T’havies de comprar unes espardenyes, perquè quan baixaves ja les tenies velles.
Dissabte a la tarda anàvem a confessar-nos.
La Roseta era una senyora que es cuidava de fer els llits, de
rentar la roba...
• Parlem dels serveis de l’època: Hi havia menjador,
biblioteca?
Menjador sí que n’hi havia, allà on menjava la gent que venia
de fora, també hi havia dormitori per uns set o vuit que estaven interns. D’aquests, alguns eren de Sant Pere Sacarrera
i Sant Joan de Mediona, també n’hi havia de Sant Pere de
Riudebitlles.
Hi havia una capella molt maca, però de biblioteca jo no
n’havia vist mai cap.
• Quins eren els esports que es practicaven dintre el
col·legi?
Bàsicament la pilota, el frontó, les xanques... L’afició per
l’hoquei no existia encara.
• Es recorda d’alguna excursió que hagués fet amb els
seus companys de classe?
Un dia per la fira dels Gitanos, aquí al pati gran del Col·legi
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Nacional vam
veure com uns
gitanos es van
barallar, va caure
per allà terra i
es va fer molta
sang. Sabeu com
el van curar? El
seu pare va venir
i amb un ganivet i
va rascar i rascar
la gorra, per fer
una mica de cotó,
i li posaren sobre la ferida. Sense saber-ho li estaven aplicant
penicil·lina.
• Ens podria comentar alguna cosa que va aprendre en la
seva infància i encara se’n recordi?
Jo el que recordo és que la història Sagrada m’agradava molt,
i també m’aprenia textos d’algun intel·lectual de la època.
L’hermano Ligorio ens va fer aprendre alguns fragments de
la Bíblia, jo me’ls sabia de memòria, i els sé de memòria. Si
voleu us el dic!
Em deien: -Tu, Varias, recita el pasaje de la Bíblia de
Donoso Cortés.- I jo recitava “En la bíblia están escritos los
arales de la tierra, del cielo y del género humano. En ellas se
dice lo que fué lo que es y lo que será el mundo. Comienza
con el Génesis, que es el idilio y acaba con el Apocalipsis de
San Juán. El Génesis es bello como la primera luz que se vió
en el cielo, como la primera palabra amorosa que pronunciaron los hombres, como la primera flor que brotó en los
campos... Nada está firme, sino Dios, todo lo demás pasa y
llueve como pasa y llueve la espuma que vá deshaciendo las
olas. ( Els espectadors que espontàniament s’havien afegit a
escoltar van arrencar un fort aplaudiment. La seva rapsòdia
feia posar la pell de gallina)
Jo era l’únic que m’ho sabia, perquè era l’únic que m’ho
havia estudiat.
• Quan no era temps d’estudi a què dedicaven el seu
temps lliure?

Doncs, quan sortíem del col·legi ens dedicàvem a fer
maleses...! Teníem un amic que era molt enginyós i ens va
fer una clau de rossinyol (són aquelles que abans ho obrien
tot) i vam anar a l’Atalaia, on hi ha la Torre dels Casots. Ens
va agafar la mania d’anar a obrir allò, vam agafar dinamita
que hi havia allà, i vam anar al camp del Centre, i la vam fer
explotar. Jo m’ho vaig mirar d’un tros lluny. Però el Manel,
que era molt valent la va fer explotar. “Ah no, no... el Manel
no. El Bonet, que després va estudiar per capellà.”
O també jugàvem a “matar gats”... (diu rient)
Les noies no jugaven al mateix, elles es quedaven al pati, i per
exemple els dies que plovia llegien revistes, saltaven a corda...
Els nois també fèiem obres de teatre, però les noies no podien participar-hi. Només es parlava de senyores en el guió.
• Quina va ser la trajectòria professional que va seguir en
acabar els estudis?
Llavors no era com ara que tothom estudia una carrera,
abans no era tan fàcil. Vaig treballar a la impremta i en acabar la guerra em van agafar per “Rojo separatista”, i em van
fer anar a treballar al Penal d’Henares i allà vaig estar a la
presó. Vaig passar dinou mesos a la Model. Quan vaig sortir
de la presó em vaig posar a fer de pagès: com que a casa ja
teníem quatre vinyes...
Al 1945 es va morir el meu pare, i jo vaig voler seguir la tradició.
• Al llarg d’aquests anys s’ha reunit alguna vegada amb
antics companys de classe?
Doncs sí que hem seguit la nostra amistat, mentre eren
vius. Però ara ja tots són morts, quan passo la llista ja no en
queda cap, només un que està a l’hospital.
Quan estaven vius, sí que ens trobàvem, fins i tot amb els de fora.
• Quan veu el col·legi avui en dia, i veu el creixement
que ha experimentat, què és el que més l’impressiona?
Ah! Home, això ara és formidable, tal com ha de ser. Abans
era una cosa petita i esquifida, una casa de pobres. Ara és
tal com es mereix ser un col·legi, que no hi manqui res.
Moltes gràcies per venir fins aquí i explicar-nos les seves
vivències.
El Sr. Varias s’aixeca i, recolzat amb el seu bastó, ens diu
-Ja ho sabeu!

Sopar commemoratiu
Una de les activitats més esperades d’aquest Centenari és el sopar del dia 2 de juliol.
Per assistir a aquest sopar, s’ha intentat fer arribar la informació a tots els exalumnes, exprofessors i altres persones que
tenen o han tingut relació amb el Col·legi.
La comissió del sopar (formada per professors i membres de la junta directiva del centre) es va encarregar d’elaborar una
quantiosa llista de possibles comensals i se’ls va enviar una carta particular a cadascun.
Malgrat els esforços, davant la possibilitat que alguna persona quedés sense la notificació personal, el col·legi va fer ressò
de l’acte en diferents mitjans de comunicació (Fura, El 3 de vuit...).
A partir d’aquí, cadascú feia les seves inscripcions i, suposem, les telefonades que calia per renovar el contacte amb antics
alumnes i amics a qui feia temps que no veien.
De fet, un del propòsits que s’espera assolir en aquesta celebració és la retrobada d’antics companys. Per aquest motiu
la comissió s’ha encarregat de distribuir els assistents per dècades. Quan s’iniciï el sopar, hi haurà una colla d’alumnes que
repartiran als assistents un adhesiu corresponent a la seva promoció i així sabran en quines taules podran seure.
Abans de començar l’àpat, el Sr. Joan Amat, com a director del col·legi, pronunciarà unes paraules de benvinguda.
Després del sopar hi haurà unes breus actuacions d’exalumnes que, a més d’amenitzar la festa, serviran per a connectar
totes les generacions presents. A més, cadascun dels assistents rebrà un obsequi sorpresa.
Esperem que tot surti bé, que tothom quedi més que content i que la climatologia ens acompanyi.
La comissió organitzadora lamenta les errades que es puguin cometre, tant en els preparatius de l’acte com en la vetllada
en sí i en demana disculpes.
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Sortid culturals i colòni del 3r Trimtre
CURS
P3

LLOC
Vilanova i la Geltrú (Firaparc i port)

DIA
7 de juny

P4

Zoològic de Barcelona

6 de juny

P5

Colònies a Can Miqueló (Centelles)

15, 16 i 17 de juny

Cicle inicial de Primària

Colònies a Xaloc (Calders)

18, 19 i 20 d’abril

1r Primària

Sortida a un hort

23 de maig

1r Primària

Visita de les catifes del Barri Església
i la Falla de la Diputació

30 de maig

2n de Primària

Vilanova i la Geltrú
Coneixem els ferrocarrils

16 de març

2n Prim. A (projecte)

Escola de postres/sucres

20 de maig

Cicle mitjà

Colònies a “Mas Banyeres” (Centelles)

8, 9 i 10 de juny

3r Primària

Visita a la Falla i les catifes de flors dels Barris 30 de maig

4t Primària

Parc de l’Avernó a dibuixar a llapis la natura

3 de juny

4t Primària

Xocolata Simon i Impremta Varias

22 de juny

Cicle superior

La Devesa (Rupit)

8, 9 i 10 de juny

5è i 6è Primària

Visita al museu egipci de Barcelona

20 de maig

6è Primària

Zoològic (Projecte)

1r ESO

Sant Quintí de Mediona (esports d’aventura) 17 de juny

2n ESO

Puig-reig. Visita a la colònia Vidal
Colònies a Oliola (Pons)

18 de març
15, 16 i 17 de juny

3r ESO

Portaventura (Salou)

16 de juny

4t ESO

Viatge a Cantàbria

Veure notícia pàg. 5

1r Batxillerat

BARCELONA: Visita guiada al nou Museu
5 de maig
de la Ciència “Cosmocaixa” i assistència
al teatre Victòria a veure el musical
“Mar i Cel”, adaptació de l’obra d’Àngel
Guimerà feta per la companyia “Dagoll-Dagom”

2n Batxillerat

BARCELONA: Visita detallada al pavelló
Dimecres 30 de març
Mies van der Rohe i del Museu Nacional
d’Art de Catalunya així com de l’exposició
d’escultures “Els mistos”.
Visita, per fora, de La Pedrera, la Casa Batlló,
la Casa Ametller, la casa Lleó Morera,
la Fundació Tàpies i el Palau de la Música.
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Teatre Extracolar
Cada any, a final de curs, es fan diverses actuacions teatrals i tots els petits actors que han
estat practicant al llarg del curs, ens delectaren amb les seves representacions.
Des de P5 fins a 6è de Primària, tenim diferents grups de teatre extraescolar i el seu calendari d’actuacions va ser el següent:
Calendari d’actuacions
24 de maig, espectacle de dansa
“Un dia qualsevol”
Dirigeix: Mònica Guilera
Alumnes: 1r, 2n, 5è i 6è d’Ed. Primària
26 de maig, obra de teatre
“La princesa, el dragó i el petit pastisser”
Dirigeix: Ivonne Comte
Alumnes: 1r i 2n d’Ed. Primària
30 de maig, obra de teatre
“Els músics de Bremen”
(adaptació de l’obra d’Andersen)
Dirigeix: Núria Escolà
Alumnes: 1r i 2n d’Ed. Primària
31 de maig, obra de teatre
“Les aventures del cavaller
Tirant lo Blanch”
Dirigeix: Sara Aguilera
Alumnes: 3r i 4t d’Ed. Primària
1 de juny , obra de teatre
“El noi valent”
Dirigeix: Montse Feixó
Alumnes:4t i 5è d’Ed. Primària
2 de juny, obra de teatre
“Els músics de Bremen”
(Adaptació de l’obra d’Andersen)
Dirigeix: Meritxell Cuyàs
Alumnes: 1r i 2n d’Ed. Primària
3 de juny, obra de teatre
“Els 4 lladres de camí ral”
Dirigeix: Núria Plazas
Alumnes: 3r d’Ed. Primària
6 de juny, obra de teatre
“La figureta de paper”
Dirigeix: Araceli Robles
Alumnes: P5
7 de juny, obra de teatre
“Els ocells blancs”
Dirigeix: Araceli Robles
Alumnes: P5
Totes les actuacions s’han representat a la Sala
d’actes a les 8 del vespre menys la del divendres 3 de juny que es va fer a 2/4 de 8.
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Opinem sobre... Els tallers
Els dies 6 i 13 de maig van repetir-se els tallers de cicle mitjà que ja
s’havien programat en el segon trimestre. D’aquesta manera, els alumnes de 3r i 4t d’EP han pogut escollir-ne dos més.
- Fer tallers m’agrada perquè aprenc noves manualitats que no havia
fet mai!
- Ens ho passem molt bé. Vénen mares nostres i això ens agrada!
- Coneixem altres professores i altres nens!
- Fent tallers ens divertim!
- M’agrada estar amb nens i nenes d’altres cursos!
Aquestes són algunes de les opinions recollides entre els alumnes
d’aquests cursos. L’activitat de tallers els permet interactuar i relacionar-se amb nens d’altres grups i edats i, a la vegada, els desenvolupa la
creativitat i les capacitats artístiques.
El col·legi agraeix la col·laboració dels pares que varen impartir algun
dels tallers.
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La graduació d’Educació Infantil
El passat divendres 10 de juny la Sala d’actes es va omplir de gom a
gom. Una llarga filera de nens i nenes de P5 hi entraven, nerviosos i
entusiasmats i sota l’atenta mirada de les seves famílies. Començava la
Festa de Graduació dels més grans del preescolar, amb la solemnitat
que requeria un acte d’aquestes característiques.
Després de les paraules de benvinguda del director, es va projectar un
audiovisual molt emotiu, amb imatges del pas d’aquesta promoció per
Educació Infantil.
Les tutores dels Elefants, Montse del Valle i Pilar Roca, van adreçar
unes paraules de reconeixement i d’ànim als seus alumnes. Després
del lliurament de diplomes, els nens i les nenes van començar la seva
actuació cantant una cançó molt significativa que va ser celebrada amb
forts aplaudiments.
Estem de festa els nens i les nenes
de la classe dels Elefants.
Estem de festa i cantem molt alegres,
Pa-ra-pa-pà! (bis)
Estem decidits a passar aquest dia
amb gran alegria i felicitat.
Els pares somriuen i contents ens animen
mentre cridem junts: Visca la festa, anem a Primer!!
Estem de festa, és el Centenari
del col·legi Sant Josep.
Hem après lletres i a fer figueretes,
Pa-ra-pa-pà!
Venim decidits a ser bons amics
perquè ho hem après al llarg
d’aquest anys.
Ara ens graduem i contents ens animen
mentre cridem junts:
Visca la gresca: anem a Primer!!
Al final de l’acte els pares delegats de cada
curs, en nom de totes les famílies, van
reconèixer i agrair a les tutores i a tot el
claustre d’Educació Infantil la tasca educativa i la formació humana que han rebut els
seus fills.

Dad per rordar
OBERTURA DE CURS
Les classes del Curs 2005/06 començaran el dia 12 de setembre a les 9 del matí per a tots
els nivells del Col·legi.
El dilluns 5 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre, farem una REUNIÓ AMB TOTS ELS PARES
D’EDUCACIÓ INFANTIL: P2, P3, P4 i P5 (serà molt important l’assistència). El lloc serà al
Col·legi Nou.
El dimecres 7 de setembre, a les 8 del vespre, farem una REUNIÓ AMB TOTS ELS PARES
DE 1r i 2n CURS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. El dia 20 de setembre farem la reunió de Cicle
Mitjà i el dia 22 de setembre farem la reunió de Cicle Superior. Serà molt important l’assistència de tots els pares a aquestes reunions.
ALUMNES DE 1r DE BATXILLERAT: Presentació del curs el dia 7 de setembre a les 10 del
matí. És obligatòria l’assistència ja que es distribuiran les matèries optatives i s’arreglaran les
possibles incompatibilitats de matèries de modalitat (Durada aproximada: tot el matí).

Ftival de música
del ﬁnal de curs
Us sona la melodia “Ton pare balla el drac,
ton pare balla el drac, ta mare balla l’àliga...?” Doncs el dia 16 de juny, els alumnes de música extraescolar (Ed. primària i
ESO) varen adaptar aquest conte.
Els joves músics anaven tocant diferents
instruments mentre acompanyaven el relat
de la història.
L’actuació es va fer a la Sala d’actes del collegi a 2/4 de 7 del vespre, de la mà dels
dos professors de música del centre: David
Hernández i Meritxell Cuyàs.
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BATA UNIFORME
Serà obligatòria per a tots els alumnes d’Educació Infantil i de 1r a 4t d’Educació Primària (Es
pot comprar a qualsevol botiga de roba de Sant Sadurní)
EQUIP DE GIMNÀSTICA
Serà obligatori per a tots els alumnes del centre des de 1r d’Educació Primària; consta de
XANDALL, SAMARRETA i PANTALÓ CURT que estaran a la venda en el propi centre. Caldrà també que els alumnes (a partir de 5è) utilitzin les sabatilles de bany per anar a les dutxes.
VENDA DE LLIBRES PER AL PROPER CURS (Alumnes de PREESCOLAR “NO”)
Es vendran els dies 1, 2, 5, 6, 7 i 9 de setembre de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.
CONVOCATÒRIA DE BEQUES
PER A L’ESTUDI als nivells de 2n Cicle d’Educació Infantil i Batxillerat, creiem que serà igual
que el curs passat. Caldrà que a principis de juliol compreu els impresos a l’estanc i seguiu les
instruccions que hi figuraran per al curs 2005-2006.
ITINERARIS DELS AUTOCARS
Es donarà un full informatiu en el moment de comprar els llibres.
Per a més informació o per a qualsevol aclariment podeu dirigir-vos a la Direcció del Col·legi,
fins al dia 15 de juliol de 9 del matí a 1 del migdia, dilluns, dimecres i divendres.
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Comiat de 4t d’ESO

Ftival d’Educació Infantil

La 7a promoció de l’Educació Secundària ha celebrat una emotiva
festa de comiat el passat divendres 17 de juny.
L’acte va tenir lloc a la Sala d’Actes i va comptar amb la presència
del director, la cap d’estudis i els tutors de 4t d’ESO, els quals van
dirigir unes paraules de comiat a tots els seus alumnes.
En companyia dels seus familiars, els nois i les noies d’aquest últim
curs de Secundària han pogut recordar la seva trajectòria pel collegi amb la projecció d’un l’audiovisual realitzat pel Jordi Font i un
grup de col·laboradors titulat “setze anys d’il·lusions”.
Després dels parlaments, la festa va continuar amb unes lluïdes actuacions de música, ball i recitació a càrrec dels alumnes d’aquesta
promoció.

Tornem a ser a final de curs i els nens i les nenes de P2, P3 i P4 ens
han acomiadat amb una festa molt entranyable.
Aquest dissabte dia 18 a la Sala d’Actes del col·legi els més petits
han celebrat, amb cançons i representacions, que el curs ja s’ha
acabat.
Pares, avis i germans han gaudit de la música, les cançons i les escenificacions dels nens i les nenes del nostre preescolar, en un ambient molt familiar i ple d’anècdotes divertides.

L orl de 2n de Batxillerat
Cada any es fa el comiat dels alumnes de 2n de batxillerat amb
una festa especial en la que se’ls lliura una orla i una insígnia a cadascun.
El divendres 3 de juny, la vetllada començava amb l’entrada dels
alumnes protagonistes i la projecció d’un “moorfing” amb les cares dels alumnes i la música del Gaudeamus d’acompanyament. A
continuació es va poder gaudir d’uns balls preparats pels alumnes
de dansa extraescolar de 6è d’Educació Primària (dirigits per la
professora Mònica Guilera) i un altre de R&B de 1r de batxillerat
amb la cançó “Lose my breath” de Destiny’s Child.
El Sr. Director i dels tutors de 2n de batxillerat van fer uns petits
parlaments en els que s’acomiadava el curs i als alumnes i se’ls desitjava molt bona sort en el seu futur acadèmic i professional.
Posteriorment es passà al lliurament dels obsequis.
Aquest any cada alumne rebia l’orla de la mà del seu tutor i després
saludava la resta de professorat de la secció i els representants de
cadascuna de les seccions del col·legi. (Educació Infantil, Educació
Primària i ESO) que es trobaven igualment dalt de l’escenari.
L’acte va resultar molt entranyable i es va cloure amb un refrigeri
al gimnàs de l’escola.

19

Torneig d’Hoquei
Extracolar
Els dies 4 i 5 de juny, a les instal·lacions del
col·legi es va celebrar un torneig d’hoquei. Els
jugadors que hi participaren eren de totes les
categories de les que el centre disposa.
Núria Ronda, presidenta de la secció d’hoquei,
va agrair l’esforç dels joves, el dels tècnics, i el
dels responsables dels equips, que a més de
fer d’acompanyants dels partits també han sabut educar els nois en la cultura dels esports.
Van venir equips convidats d’arreu de Catalunya: El CE Noia Freixenet, El CP Olesa de
Montserrat, el CP Voltregà, l’HC Igualada, el
CP Lloret, l’HC Maçanet, el CP Tordera i el
Reus Esportiu, a més del nostre HF Col·legi
Sant Josep Sant Sadurní.
Tothom va coincidir en què havia estat un cap
de setmana memorable.

Esports

Jornada 17 Sant Josep 28 - Bonaventura 25
Jornada 18
IES Mar 18 - Sant Josep 15

IV TROBADA ESPORTIVA
DE SECUNDÀRIA
El passat dimarts 12 d’abril de 2005, alumnes
de 3r, 4t ESO i 1r de Batxillerat van participar
en unes Jornades Esportives de Secundària.
Aquesta iniciativa està organitzada pel Consell
Esportiu de l’Alt Penedès amb el suport de la
Diputació de Barcelona i el Patronat Municipal d’Esports.
El col·legi Sant Josep va participar amb un total de 67 alumnes, distribuïts en dos equips de
futbol A-7, 2 equips de bàsquet, 2 equips de
voleibol i l’equip de futbol A-11.
La jornada va ser un èxit, tenint en compte
que és de caire totalment lúdic i recreatiu,
sense premis ni competència entre els diferents centres.
Durant el matí es van fer diferents partits entre tots els centres d’ensenyament, i a la tarda
hi va haver una Minigimcana Esportiva i una
Exhibició d’Aeròbic.

L’EQUIP DE BÀSQUET INFANTIL
FEMENÍ ÉS CAMPIÓ DE LA JESPE
D’AQUEST CURS 2004/05
Com que ha quedat campió de la lliga regular
d’aquest curs, participarà a les FINALS TERRITORIALS de Catalunya.
MOLTES FELICITATS!

BÀSQUET
INFANTIL FEMENÍ
Jornada 12
Sant Josep 23 - Castellví 25
Jornada 13
Llorenç 17 - Sant Josep 18
Jornada 14 Sant Josep 40 - Santa Oliva 20
Jornada 15
Sant Josep 45 - Sant Elies 20
Jornada 16
Esquitx 28 - Sant Josep 34

Campionat Territorial
1/4 de final
Sant Josep (Alt Penedès) 48
Manresa (Bages) 23
Semifinals
Sant Josep (Alt Penedès) 24
Valldoreig 37
CADET FEMENÍ
Jornada 13
Virsa 22 - Sant Josep18
Jornada 14 La Granada 13 - Sant Josep 41
Segona Fase
Grup A (MAIG)
Sant Josep 14 - Virsa 27
B. Gaudí 22 - Sant Josep 25
C. Seda 26 - Sant Josep 30
Virsa - Sant Josep (Ajornat)
Sant Josep 17 - B. Gaudí 30
Sant Josep 23 - C. Seda 17

Un nou repte d’aqut curs:
l’Activitat de Dansa
La dansa és un mitjà de comunicació que ens ajuda a expressar els nostres sentiments i emocions i a relacionar-nos amb els altres. Així mateix
ho pensa i ho sent la Mònica Guilera, la mestra d’EP que s’encarrega de
l’activitat extraescolar de dansa.
Aquest curs és el primer que s’ha organitzat i per a les alumnes ha resultat
una experiència molt positiva i motivadora. Les classes s’han impartit dos
migdies a la setmana durant tot l’any.
El dia 24 de maig, a la Sala d’Actes, van presentar l’espectacle Un dia qualsevol. Es tracta d’una representació que mostra diverses situacions de la
vida quotidiana i dóna una importància integral a l’expressió corporal i a la
capacitat comunicativa del cos. Així, mitjançant la dansa, 33 alumnes van
exhibir les seves habilitats posant en escena coreografies com “Llevar-se”,
“Carrer”, “Escola” o “A dormir!”, entre d’altres. Hi havia dos grups diferents, segons edats, però ambdós van deixar bocabadats als assistents.

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.
Coordinació: Jordi Font (Informàtica), Mireia Juvé i Assumpta Varias (Redacció) i Àlex Esteve (Esports)
Impressió: Gràfiques KERPE, SL - Vilafranca · Dip. L. B-40.180/97
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