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La fr ase del centenari
L’educació té com a objectiu el ple desenvolupament de la personalitat humana respecte els principis democràtics de convivència

i els drets i les llibertats fonamentals.

Editorial
COM TENIR AUTORITAT?

Tots sabem que actualment l’autoritat està 

en crisi: als fills els costa obeir perquè a no-

saltres també ens costa manar. Així, ens po-

sem nerviosos, ens envaeix la fatiga i la vida 

resulta insuportable. 

AMB QUIN ESPERIT S’HA DE MANAR?

• No hem d’imposar la nostra voluntat per-

sonal però sí que hem de ser valents per im-

posar el que està bé. Perquè estem al servei 

del bé, de la llei, i quan manem també obeïm 

aquesta llei.

Això és el que hem d’expressar i transme-

tre.

• Manar, no significa amoïnar el noi(-a), sig-

nifica ajudar-lo a voler el seu bé. Si li manem 

qualsevol cosa és per ajudar-lo. Volem aju-

dar-lo a què alliberi els seus instints bàsics i 

sigui més fort.

No posem la nostra voluntat sobre la seva 

sinó que la posem juntament amb la seva.

• Manar és una manera d’estimar i obeir 

ajuda a créixer. Si som exigents és perquè 

estimem el noi(-a), hi creiem i sabem que 

és capaç de progressar. No li demanem més 

d’allò que pot fer.

Els fills són uns éssers d’innombrables possi-

bilitats; l’únic que fa falta és ajudar-los a que 

aquestes aflorin. 

Josep M. Campañá

És l’alegria, la gran alegria

de poder escanyar amb les mans

l’horrible sornegueria

de tots els respectes humans!

De sentir aquest xiscle nou

de llengua de criatures

de ser igual que la mula i el bou,

de ser de fang com les figures

que no es mouen ni se’n van,

ni els importa res de fora,

perquè tenen al davant

la pell nua d’un infant

que plora!

Josep M. de Segarra

COL·LEGI
SANT JOSEP

COL·LEGI
SANT JOSEP

El Patronat i el Claustre de Professors del

US DESITJA UN BON NADAL
I UN ANY NOU PLE DE PAU I AMOR

Sant Sadurní d’Anoia / Nadal 2005
Hi han col·laborat: M. Ramon, professor de plàstica i els grups d’alumnes de 2n d’ESO

Orla del professorat d’un segle de docència al Col·legi Sant Josep 1905-2005. Aquesta orla ha estat obsequiada per la Fundació 
del col·legi a cadascun dels professors actuals, amb motiu del centenari.
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Entrevista a
Cesk Freix
Hem entrevistat a Cesk Freixas, un cantautor 
de 21 anys de Sant Pere de Riudebitlles. Els seus 
inicis foren en un grup de la comarca anomenat 
“Pangea”, però el grup es dissolgué i va optar 
per seguir tocant en solitari.
El dia que ens va visitar, algunes de les seves 
cançons van ser treballades en l’assignatura de 
“comentari de text” i després en Cesk es va 
animar a cantar un parell de temes del seu re-
pertori davant una classe de Batxillerat.

- Quins estudis estàs cursant actualment?
En teoria estic estudiant 4t curs de geografia, 
però ho he hagut de deixar aparcat perquè ac-
tualment i inevitablement dedico més temps a 
la música que a cap altra cosa. Per fer-ho bé has 
de renunciar a alguna cosa.

- Quin va ser el teu primer concert?
Com a cantautor el meu primer concert va ser 
a Igualada, en un bar anomenat “Jimmy Jazz”, 
que ara actualment ja no existeix.

- Com va ser?
Desastrós, tots els primers concerts són catas-
tròfics. (riu)

- Actualment, quins són els components del 
grup?
Bé, doncs a la bateria hi ha el Monty de Sant 
Pere de Riudebitlles; al baix hi ha en Dani Mala-
garriga de Sant Sadurní d’Anoia; la guitarra 
elèctrica la toca l’Albert Queraltó del Pla del 
Penedès; les percussions les fa el Víctor de 
Viloví; els teclats els toca la Bel de Vilafranca 
del Penedès, i a les segones veus hi tenim a la 
Marta Soler. 

- Quins treballs discogràfics porteu fets?
Treballs discogràfics pròpiament dits, el primer 
disc, el “Set voltes rebel” que el vam editar amb 
la discogràfica “Bullanga Records” farà uns vuit 
o nou mesos.

- Hem escoltat el teu disc i hem trobat que les 
lletres de les cançons tracten sobre l’amor, sobre 
la nostra terra Catalunya i també sobre problemes 
socials. Què ens en pots dir?
L’ànima original dels cantautors, igual que l’ori-

gen de la música en si, és les ganes d’expressar 
els propis ideals, les inquietuds a nivell individu-
al en un context col·lectiu, tal i com entenem 
l’individu dins d’un tot, com ho és la societat. Els 
cantautors són l’altaveu dels problemes perso-
nals i socials a través de la paraula. 

- La lletra de les cançons és teva?
Sí, gairebé totes les lletres de les cançons són 
meves, tot i que en aquest primer disc hi ha 
dues col·laboracions del meu germà, en Marc 
Freixas; una poesia “A Catalunya, el meu país”, 
i també recita un fragment d’un altre poema en 
una altra cançó.

- T’inspires amb algú en particular per compon-
dre?
Sí, la veritat és que, amb el temps, he agafat 
moltes referències de cantautors, poetes i po-
etesses com ara Maria Mercè Marçal, Vicenç 

Andrés Estellés, Víctor Jara, Mario Benedetti, 
Miquel Martí Pol, Pla, José Martí...

- Què et va atraure de l’autora Maria Mercè Mar-
çal?
M’agrada la seva poesia, la manera d’escriure 
la realitat d’aquesta manera tan propera. Escriu 
una temàtica relacionada amb el feminisme, la 
revolució de la dona vers els contractes matri-
monials que la “fan” només de l’home, en con-
tra de la violència de gènere...

Amb el títol del disc volia acostar-me a un títol 
d’un poema seu, “Tres voltes rebel”.

- Teniu algun tipus de subvenció?
No, ens estem movent en l’àmbit de “l’esquer-
ra independentista”, que és un moviment que 
sempre s’ha valgut de l’autogestió.
Això no és com el rock català; les institucions 
no aposten per aquest estil de grups, penso que 
ho veuen com una amenaça.

- En la cançó de la “Princesa de la revolta”, hem 
observat que hi ha una metàfora relacionada amb 
el castell, a què fa referència?
Li vaig voler donar dos significats. El més explí-
cit era que la princesa, des de dins de la monar-
quia, representava una figura que volia trencar 
amb la successió del rei, i per tant, s’afegia al 
pensament que podien tenir els republicans i 
les republicanes, la gent del poble. Intento fer 
entendre a la gent que hi ha persones que, des 
de temps molt antics, han volgut trencar amb 
aquest sistema, cansats i cansades que amb la 
seva suor i el seu treball altres visquin a costa 
seva.
Però hi ha també una altra metàfora que es re-
fereix a la submissió de la dona vers l’home. Cal 
deixar clara la igualtat entre el gènere masculí 
i femení, així com permetre a la dona valdre’s 
per si mateixa. 

- Ens has comentat que estudies geografia, en 
un futur com et veus: treballant amb alguna cosa 
relacionada amb aquesta carrera o bé amb la mú-
sica?
Crec que, de moment, no em plantejo viure ni 
de la música ni de la geografia. Per una banda, 
la geografia és una carrera que s’ha de combi-
nar juntament amb alguna altra disciplina per tal 
que, d’aquesta manera, surti rentable. Per l’al-
tra, des del meu punt de vista, la música, és una 
feina cultural i social en la que per guanyar-te la 
vida has de portar molts anys i haver-te fet un 
nom anteriorment.

- Has fet actuacions fora de Catalunya, com t’hi 
has sentit?
A València, per exemple, he fet concerts amb 
la policia al darrere i amb els nazis darrere seu. 
També ens va passar a Castellar del Vallès, però 
al País Valencià el tema està molt més compli-
cat. Trobo lamentable que en el segle XXI hi 
hagi pensaments tan tancats; per aquest mo-
tiu segueix tenint sentit la música i la cançó de 
protesta, per denunciar cadascuna d’aquestes 
situacions.
El proper abril actuarem a Belfast, a Irlanda, i a 
l’estiu vinent, ens hem proposat de fer una gira 
pel País Basc.

- Quin públic t’esperes trobar a Belfast?
A Belfast hi anem com a mostra de cultura cata-
lana. Hi anem un grup de música tradicional, un 
cantautor i un grup de bastoners com a mostra 
folklòrica catalana.

Doncs et desitgem que tinguis molta sort a Belfast 
i a qualsevol escenari en el futur. 
Aquí acaba la nostra entrevista. Moltes gràcies per 
tot i endavant!
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L’lipsi solar anular
Heu vist mai 
un eclipsi so-
lar? I que fos 
a més a més 
anular?
Doncs el dia 
3 d’octubre 
se’n va pro-
duir un que 
ja anunciaven 
els mitjans de 
comunicació i 
que va provo-
car força en-
renou entre 
els alumnes.
Per poder-lo 
veure calien ulleres especials o altres invents. Al col·legi es va optar per 
un invent casolà que consistia en agafar dos trossos de cartolina i, en un 
d’ells, fer-hi un forat amb una agulla. Llavors, posant-se d’esquena al sol, 
agafar aquesta cartolina i, deixant l’altra al terra, orientar-la de manera 
que algun dels raigs del sol passés pel forat i anés a parar a la cartolina 
del terra. Aleshores es podia veure l’eclipsi més gran com més allunyades 
estiguessin les cartolines.

Escola d’angl
Som l’equip extraescolar d’anglès del Col·legi Sant Josep i voldríem infor-
mar-vos de les nostres activitats en el centre.
Som conscients que cada vegada és més indispensable parlar altres idio-
mes i sobretot l’anglès.
Quan nosaltres érem petits el Món era molt gran i tot ho vèiem molt 
lluny però ara els nostres fills viuen en un poble global i l’idioma que 
preval és l’anglès.

El col·legi Sant Josep ja en coneix la seva importància i per això hem 
començat aquest any amb classes d’anglès extraescolar amb un objectiu 
diferent: no pretenem fer classes de reforç sinó que voldríem formar els 

nens perquè pu-
guin aconseguir un 
diploma recone-
gut, de l’escola de 
Cambridge.

Com a coordina-
dor, penso que 
tal i com passa 
amb l’hoquei o el 
futbol, per poder 

arribar lluny és millor començar la dedicació des de petits. Nosaltres 
intentarem aconseguir les fites proposades.

Tot l’equip, us convida a compartir la il·lusió que té i dóna les gràcies per 
confiar en ell. També aprofita per desitjar-vos unes bones festes nada-
lenques.

Noel Lane (coordinador), Sandra Farré, Francesca Sáez i Joan Cañís.

Va de teatre
ELS MÉS PETITS TAMBÉ VAN AL TEATRE
El dia 11 de novembre al matí, quin goig feien els més menuts del 
col·legi, tots en fila, cap a l’Ateneu! 
P3 i P4 van assistir a la representació del conte “El cargol Mossi 
i el cuc”, un espectacle infantil de titelles inclòs en el programa 
“Anem al Teatre”, organitzat per la Diputació de Barcelona.
La història narra la relació entre un cargol solitari, tímid i des-
confiat, i un cuc entremaliat, juganer i molt divertit i sedueix rà-
pidament els nens, tant per la sensibilitat del tema (la soledat, 
l’amistat i la confiança amb els altres) com per la vistositat de 
l’escenografia.
En acabar-se la representació els Bambis i els Esquirols van tornar 
cap al col·legi, amb cara d’haver passat una molt bona estona.

HANSEL I GRETEL
L’Ateneu de Sant Sadurní va obrir les portes el passat 21 de no-
vembre per mostrar una obra per als menuts titulada Hansel i 
Gretel. La Companyia SIM SALABIM feia l’espectacle amb titelles 
que construïa dalt mateix de l’escenari a partir d’elements no ani-
mats que motivaven la imaginació dels infants. L’obra incorporava 
peces musicals escrites especialment per a la representació que 
ajudaven a descriure cada situació.

RIU AVALL: DANSA PER ALS PETITS
La dansa és per ella mateixa un element immillorable per a trans-
metre sensacions i emocions. 
El dia 2 de novembre els alumnes de 3r i 4t de Primària van anar a 
Cal Bolet de Vilafranca a veure “Riu avall. Del Pirineu a l’Ebre”, un 
espectacle de dansa en el que es mostrava un recorregut des del 
Pallars Jussà al delta de l’Ebre a través del món de la dansa.

MAR I CEL
Disset anys després de la seva primera estrena, la companyia 
Dagoll Dagom va tornar a posar en escena el musical Mar i Cel, 
basat en l’obra del mateix títol d’Àngel Guimerà. Joan Lluís Bozzo, 
director del grup teatral, deia precisament que l’obra era “per a 
què els espectadors més joves puguin conèixer l’obra”.
Amb aquesta mateixa finalitat els nostres alumnes de tota la ESO 
van anar al teatre Victòria i van poder gaudir de l’espectacle.

HE VIST MOBY DICK
El cicle superior de primària (5è i 6è) va anar a Cal Bolet a veure 
una obra de teatre titulada “He vist Moby Dick”, el dia 22 de 
novembre. La companyia de teatre Ull de Bou escenificava amb 

humor, imaginació i fantasia la vida de tres veïns d’un terrat que 
estaven relacionats amb els personatges de l’obra original de 
Herman Melville els quals cercaven la gran balena blanca. 
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La Sala de Graus 
de la facultat de 
Filosofia i Lle-
tres de la UAB 
va ser l’escenari 
del lliurament 
de diversos pre-
mis.
El dia 4 d’oc-
tubre al matí, 
l’Anna Borja, 
professora del 
nostre col·legi, 
va rebre el pre-
mi extraordi-
nari de titulació 
que s’atorga als 
alumnes de la 
facultat que han 
aconseguit el 
millor expedient de la seva promoció.
L’Anna és filla de Sabadell, i va cursar els estudis de BUP i COU 
al Centre d’estudis Vidal i Barraquer de la mateixa ciutat. Després 
va fer la carrera a Barcelona i va resultar la millor de la promoció 
2003-04.

Anna Borja, profora de
filosofia i història del col·legi, 
guanya el premi “Millor
Expedient de la Producció”

Berta Tarrida, reprentant de 
l’hoquei a Europa
L’alumna Berta Tar-
rida, de 2n ESO B, va 
ser seleccionada per 
a representar l’hoquei 
femení europeu Sub 
19. Ella, que té 13 anys, 
jugarà amb un equip 
de noies de 17 i 18.
Actualment juga en 
l’equip del Noia junta-
ment amb Laura Salva-
dor (alumna de 1r de 
Batxillerat, que també 
va estar seleccionada). 
L’equip final femení té 
10 representants de 
diferents equips de 
l’estat espanyol.
Del 2 al 4 de desembre es varen jugar diferents partits a Gijón i la 
Berta va marcar el gol de la victòria sobre Itàlia, en el partit de les 
semifinals.
Molta sort en la teva carrera esportiva!

Foix Ortiz, en els
Campionats d’Espanya de
Gimnàstica Artística

Els dies 4 al 8 de desembre 
es varen convocar els cam-
pionats de gimnàstica rítmi-
ca de primera categoria per 
conjunts. L’equip federat del 
Club Rítmica Penedès, del 
que la Foix Ortiz forma part, 
ja havia estat guardonat amb 
la copa de la UFEC com a 
millor conjunt de gimnàstica 
rítmica 2005, que atorga la 
Generalitat de Catalunya a 
través de la Secretaria Ge-
neral de l’Esport.
En aquesta última convoca-
tòria varen quedar en 12a 
posició de 30 participants 
totals, de la categoria supe-
rior.

La Marató de TV3
La tarda del passat dilluns 5 de desembre els alumnes 
de 3r i 4t d’ESO primer, i els de Batxillerat després, van 
assistir a una xerrada-col·loqui sobre l’Alzheimer i altres 
malalties del cervell.
L’organització de l’acte va anar a càrrec de la Fundació La 
Marató de TV3 amb la col·laboració del Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
La xerrada ha pretès informar els nois i les noies sobre 
les causes, a vegades encara desconegudes, i els efectes 
principals de les malalties neurològiques: l’envelliment 
cerebral irreversible; la pèrdua de facultats motores; la 
manca d’habilitats per dur a terme activitats de la vida 
quotidiana... i com afecta a familiars i amics del pacient.
Els altres alumnes de la ESO també han estat treballant 
aquests temes des de la tutoria i igualment han après 
a sensibilitzar-se davant d’aquestes malalties cerebrals 
(com l’Alzheimer, el Parkinson o l’esclerosi múltiple).
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Par delegats
del curs 2005 - 2006
EDUCACIÓ INFANTIL

CARGOLS - A: Cerdà - Batet *

CARGOLS - B: Cuadrado - Vendrell *

BAMBIS - A: Colet - Romero

BAMBIS - B: Alsina - Vilamanyà

ESQUIROLS - A: Aymerich - Ricart *

ESQUIROLS - B: Vicente - Cordero *

ELEFANTS - A: Gisbert - Verley

ELEFANTS - B: Duarte - Cruz

PRIMÀRIA

1r - A: Granato - Navarro *

1r - B: Rodríguez - Garcia *

1r - C: Tost - Papió *

2n - A: Torrens - Domènech

2n - B: Ferrer - Marc

2n - C: Parisi - Curto

3r - A: Guasch - Gil *

3r - B: Santacatalina - Ferrer *

3r - C: Vicente - Cordero

4t - A: Canals - Canals

4t - B: Viñals - Albiol

4t - C: Castellví - Fernández

5è - A: Almirall - Romeu

5è - B: Cortiada - Quintana *

5è - C: Tomàs de la Orden *

6è - A: Depalle - Parellada

6è - B: Llopart - Ventura *

6è - C: Oliver - Sivill *

ESO - BATXILLERAT

1r ESO - A: Cardús - Parera *

1r ESO - B: Pons - Gallart

1r ESO - C: Furró - Crusat *

2n ESO - A: Canals - Canals

2n ESO - B: Segarra - Torné

2n ESO - C: Carbó - Sarda *

3r ESO - A: Soler - Gil *

3r ESO - B: Soler - Isart *

3r ESO - C: Juanola - Pladelasala

4t ESO - A: Castellví - Fernández

4t ESO - B: Turón - Vidal

4t ESO - C: Just - Casas *

1r BAT - A: Tejedor - Sánchez *

1r BAT - B: Carbó - Sardà *

1r BAT - C: Cunill - Ponce *

2n BAT - A: Pont - Figueras

2n BAT - B: Planes - Piñol 

* Elegits el Curs 2005 - 2006

1r cicle d’ESO 
1r A: Sergi Nin Sánchez
 Jordi Torelló i Roca 
1r B: Henar García i Cruz 
 David Hurtado i Niubò
1r C: Rubén Serrano i Moreno 
 Judit Ros i Ruíz
2n A: Carme Villalón i Matute 
 Sergi Torra i Puigdemont
2n B: Lídia Márquez i Pérez
 Maria Pujol i Lizana
2n C: Anna Nin i Llucià
 Maria Guimerà i Ballesta

2n cicle d’ESO 
3r A: Josep Caballé Colomé
 Anna Solé Gil
3r B: Josep Esteva Esteve
 Kírian Romero Gómez
3r C: Pol Esteve del Valle
 Marc Domènech Miret

Reunió de delegats i jornada
de formació
Cada any es fan 
diverses reunions 
dels alumnes dele-
gats del centre i el 
sotsdirector, Pere 
Ribé, per tal de co-
mentar possibles 
problemes dins i 
fora de les aules o 
per proposar no-
ves idees.
La primera reunió 
es va celebrar el 
dia 22 de novem-
bre a les 10 del 
matí i també es va informar dits alumnes de la jornada de formació per a delegats/des i 
subdelegats/des que el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Sant Sadurní els oferia.
Així, el dia 16 de desembre van anar al Casal d’Entitats de la vila, juntament amb 

els representants 
de totes les altres 
escoles, i allí varen 
intercanviar opi-
nions, informació, 
inquietuds...
En ambdues reu-
nions hi havia un 
intent de millora 
dels Centres d’En-
senyament.

4t A: Judith Gil Tooze
 John Shepherd Moreno
4t B: Àlex Arrufat Caparrós
 Ignacio Mariño Estelrich
4t C: Gisela Palomar Viñolas
 Lluís Font Olivé

Batxillerat
1r A: Gerard Castellet Julià 
 Marina Agudelo Riba 
1r B: Oriol Gené Bassas
 Cristina Amat Manzanares
1r C: Laura Carbó Sardà
 Cristina Simón Grases
2n A: Laia Solé Amat 
 Cristina Mallén Meral
2n B: Joan Carles Robles Alcalà 
 Maria Font Zuazua

Alumn delegats del curs 2005 - 2006
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Sortid culturals
EDUCACIÓ INFANTIL
P4 VIU DE PROP L’ARRIBADA DE LA TARDOR
El dia 18 d’octubre els Esquirols van anar a la Granja de Santa Maria 
de Palautordera. L’objectiu de la sortida va ser mostrar als nens, 
d’una manera pràctica i entretinguda, els canvis que es produeixen 
en la natura amb l’entrada de la tardor.
Dins del “bosc màgic” hi van trobar la Fada de la tardor que els va 
acompanyar a descobrir un paisatge ple d’arbres i de fruits: casta-
nyers i castanyes; pins amb pinyes i pinyons; avellaners, alzines...
Tots s’ho van passar tant bé i van aprendre tantes coses que no els 
sabria gens de greu repetir l’experiència cada estació de l’any. 

ELS ELEFANTS S’ESTRENEN A L’AUDITORI
El passat 3 de novembre els nens i les nenes de P5 van fer una ex-
cursió a Barcelona i van anar per primera vegada a l’Auditori de 
Cornellà, conegut més popularment com el Petit Liceu.
Van assistir a la representació de “Pere i el Llop” de Serguei Prokófi-
ev, obra clàssica adaptada per a infants per la Companyia Etcètera i 
l’Acadèmia d’Orquestra del Gran Teatre del Liceu.
Tots els nens van estar molt atents i van seguir amb curiositat les 
extraordinàries aventures de Pere i els animals que apareixien en 
la història.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
SORTIDES 1r DE PRIMÀRIA
Per tal de treballar les diferents parts del cep, els nens de 1r van anar 
a una vinya de la vila el dia 23 de setembre. La sortida va ser a peu 
i en tornar, els nens i nenes duien les butxaques plenes de fulles de 
pàmpols i de grans de raïm secs.

SORTIDES 1r DE PRIMÀRIA
El dimecres 2 de novembre els alumnes de 1r de primària van anar 
a visitar les caves Freixenet. En arribar van mirar un reportatge on 
s’explicava tot el procés d’elaboració del cava i tot seguit van poder 
veure els diferents passos dins les caves. La visita va acabar amb un 
passeig molt divertit dalt d’un trenet. 

SORTIDES 2n DE PRIMÀRIA
El 17 d’octubre van anar d’excursió al Montseny. Van observar el 
paisatge de la muntanya i veure els diferents tipus d’arbres com són 
els castanyers, alzines i roures, etc., coneixent així els arbres de fulla 
perenne i els de fulla caduca. En la sortida els alumnes van posar en 
pràctica coneixements adquirits en l’àrea de ciències naturals.

SORTIDES 2n DE PRIMÀRIA
Els alumnes de 2n van aprofitar el divendres 23 de novembre a la 
tarda per fer una classe a l’aire lliure per observar una vinya, el cep i 
el van dibuixar al natural. Després d’haver parlat de la verema, el dia 
27 del mateix mes, van anar a visitar les Caves Codorníu, per poder 
observar el procés d’elaboració del cava.

SORTIDES 3r DE PRIMÀRIA
El dia 5 d’octubre van anar d’excursió a Montserrat. Van conèixer al-
gunes espècies pròpies de la flora i la fauna, descobrir i identificar al-
gunes agulles, reconèixer el conglomerat de Montserrat i relacionar 
el clima i la vegetació. D’altra banda, van visitar també la basílica.

SORTIDES 4t DE PRIMÀRIA
Relacionada amb l’assignatura de socials, el 22 de novembre van fer 
un recorregut pel Penedès, concretament a Olèrdola i Vilafranca. A 
Olèrdola van visitar el museu i un poblat fortificat. La visita va ser 
comentada per un monitor que els va informar sobre l’Època Medi-
eval (S.XII i XIII). Pel que fa a Vilafranca, van anar a veure la Casa de 
la Festa Major i el campanar de la Basílica de Santa Maria.

2n de primària al Montseny

3r de primària a Montserrat

4t de primària a Vilafranca

5è de primària al Cim d’Àligues
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SORTIDES 5è DE PRIMÀRIA
El 18 de novembre van anar al parc «Cim d’Àligues» a Sant Feliu de 
Codines. En aquest parc els alumnes van gaudir veient les aus rapi-
nyaires en llibertat. La visita va servir per ampliar coneixements de 
l’àrea de ciències naturals. Després, els alumnes van visitar les fonts 
d’aigües termals de Caldes de Montbui.

SORTIDES 6è DE PRIMÀRIA
El 21 d’octubre van anar a Cardona i van visitar l’església romànica de 
Sant Vicenç al Castell de Cardona, actualment Parador Nacional de 
Turisme. També van fer una visita guiada a una de les explotacions 
de sals potàssiques més importants d’Europa, on hi van accedir amb 
un vehicle miner a peu de la Muntanya de Sal i van poder visitar una 
exposició de peces de sal al taller de la mina.

ESO
1r D’ESO A LA GARROTXA
Els alumnes de 1r varen anar a la zona volcànica de la Garrotxa el dia 
18 de novembre. Primer van visitar la Fageda d’en Jordà amb car-
ruatges i sota el guiatge de monitors especialitzats. Després van fer 
un recorregut per la zona volcànica del Croscat i Santa Margarida, 
aquesta vegada amb carrilet.
Quina fila que feien!! 

ELS MUNTANYISTES DE 2n D’ESO
Montserrat no és només una zona de visita i escala sinó que hi ha 
moltíssims recorreguts per fer a peu. 
El dia 7 d’octubre els alumnes de 2n varen fer la ruta del Tomb d’Agu-
lles, que tenia una durada de 4 hores però que va resultar força més 
dificultosa perquè la ruta estava malmesa per les pluges.

ELS ALUMNES DE 3r D’ESO VAN A COSMOCAIXA
Davant la proposta del Museu de la Ciència de visitar Cosmocaixa 
i poder fer tallers d’experimentació, els tutors de 3r d’ESO varen 
decidir no perdre aquesta oportunitat i el dia 20 d’octubre van anar-
hi. 
A més a més d’aquesta visita, a la tarda varen estar al Maremagnum 
i a les 5 de la tarda ja seien al teatre Victòria per veure l’obra d’Àngel 
Guimerà, Mar i cel (veure notícia pàg. 3) 
Un dia d’allò més complet!

BATXILLERAT
1r DE BATXILLERAT VA A REUS
Dins l’assignatura d’Història de l’Art, els alumnes de primer han es-
tat treballant l’art modernista i és per aquest motiu que varen anar a 
Reus i van fer un recorregut pel patrimoni modernista de la ciutat.
Les fotos corresponen a l’Institut Pere Mata però també es varen 
visitar altres edificis modernistes del centre de Reus.

ELS “CIENTÍFICS” DE 2n DE BATXILLERAT A IGUALADA
El dia 15 de desembre el grup A de 2n de Batxillerat (que són els de 
ciències) va estar a Igualada per tal de visitar l’Escola Politècnica i el 
parc eòlic de Rubió. Aquesta sortida estava preparada des de l’assig-
natura de Física i Química.

5è de primària al Cim d’Àligues

1r d’ESO a Olot

1r d’ESO a Olot

1r de Batxillerat a Reus.
Institut Pere Mata



8

Una reflexió sobre
l confrontacions i 
violènci dels
colars
Aquest era el títol  de la conferència que el 
Sr. Jaume Funes Artiaga va impartir a Sant 
Sadurní per a tots els pares d’alumnes ado-
lescents. El Consell Escolar Municipal va con-
vocar totes les escoles i pares a assistir-hi.
La xerrada va ser el dia 9 de novembre al 
Casal d’Entitats de la vila i va resultar força 
interessant.

L’criptor Hèor Mor fa una conferència 
sobre “La Mequinensa”
Hèctor Moret és un poeta de la Mequinensa, 
que també exerceix com a professor de literatu-
ra d’un institut. Ell va estar al nostre col·legi per 
fer-nos una xerrada sobre Jesús Moncada, ja que 
els alumnes de 4t d’ESO estan treballant aquest 
autor aragonès que morí el passat estiu.
Així, el dia 14 de novembre vàrem poder escol-
tar, de la veu d’un mequinensà, tots els canvis i 
sentiments que va causar el fet que la meitat d’un 
poble quedés sota les aigües perquè es convertia 
en el pantà de Riba-roja.

Els volcans
Dins l’assignatura de naturals, els alumnes 
de 6è varen estar treballant els volcans i 
van fer-ne maquetes. Aquestes maquetes 
contenien bicarbonat amb colorant que 
havien de fer reaccionar amb vinagre i així 
imitar l’erupció volcànica natural. L’experi-
ment va tenir molt d’èxit.

Maqu de 3r i 4t 
de primària
Els alumnes de 3r i 4t de primària van rea-
litzar maquetes de paisatges de muntanya, 
plana i costa posant en pràctica els conei-
xements adquirits en l’àrea de ciències 
socials.

L taul dels 10 
manaments
Com es pot apreciar a la fotografia, els 
alumnes de 1r d’ESO varen escriure els 10 
manaments de la llei de Déu en unes taule-
tes de fang fetes per ells mateixos. En l’as-
signatura de Religió cristiana, el professor 
Josep M. Campañá els va demanar aquest 
treball manual.

Els proje
Ja s’ha començat a treballar els diversos temes que l’alumnat escull 
per a estudiar a fons. Aquest primer trimestre han començat els 
alumnes de 2n de primària i han escollit:
2n A - La prehistòria · 2n B - L’Àliga · 2n C - Vivim al Planeta Terra
Cadascun dels alumnes de l’aula ha treballat una part de la idea esco-
llida i així s’ha pogut fer un estudi complet del tema.

Dibuixos del cos humà de 1r
de Primària
Els nens i les nenes de 1r han estat estudiant el cos humà i per això 
es van dibuixar a ells mateixos a tamany real i van posat el nom de 
les diferents parts del cos.
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La castanyada
A EDUCACIÓ INFANTIL...
LA CASTANYERA VISITA DE NOU ELS NENS I LES NENES 
DE PREESCOLAR
L’octubre ha estat un mes molt actiu per als alumnes d’educació 
infantil. Han treballat l’arribada de la tardor a diferents nivells i, a 
finals de mes, han celebrat conjuntament la tradicional festa de la 
Castanyada. 
La senyora Castanyera va arribar al col·legi la tarda del 31 per vi-
sitar els nens i repartir castanyes calentes. Tots van sortir al pati a 
celebrar-ho i van cantar cançons, van menjar castanyes i van donar 
gràcies a la Castanyera per haver-los anat a veure un any més.

A PRIMÀRIA...
CASTANYADA 1r I 2n DE PRIMÀRIA
El dilluns 31 d’octubre els nens i les nenes de cicle inicial van celebrar 
la castanyada. Durant el matí van fer els preparatius (una corona 
de tardor i una paperina per posar-hi els panellets que havien fet a 
classe el divendres anterior, les castanyes). A la tarda va venir la cas-
tanyera. Als nens de 2n els va portar uns llibres i després va repartir 
castanyes per a tots.

CASTANYADA 3r I 4t DE PRIMÀRIA
Van fer una gimcana al parc de la bòvila on els mateixos nens van 
preparar i organitzar les proves tot i que el mal temps els va enaiguar 
una mica els plans. El tema de totes les proves tenia relació amb 
l’estació de la tardor.

CASTANYADA 5è I 6è DE PRIMÀRIA
Els nois i les noies de 5è i 6è de primària van anar la tarda del dilluns 
31 d’octubre a celebrar la castanyada en una plaça, a prop dels pisos 
del cementiri. El alumnes van preparar un berenar amb els produc-
tes relacionats amb la tardor, tanmateix, no van poder berenar a 
l’aire lliure a causa del mal temps i van haver de tornar al col·legi. 
D’altra banda, es va fer un concurs on es valorava la presentació, 
l’enginy, l’originalitat, i sobretot la capacitat organitzativa de cada 
grup. Es va donar un premi per a cada grup de classe.

A 1r CICLE DE LA ESO
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO són els més grans que celebren la casta-
nyada i aquest any, si es descuiden, ni ells la poden celebrar.
El dia plujós no va acompanyar gens la festa. 1r i 2n conjuntament 
van anar al llac de Can Codorníu a berenar coques, pastissos, fruits 
secs i altres productes típics de la tardor però només arribar-hi va 
començar a ploure, de manera que es varen haver d’eixoplugar sota 
els arbres o amb bosses de plàstic al cap. Una festa mullada però 
diferent i divertida.

Educació Infantil

Alumnes de Cicle Inicial 
fent panellets.
Agraïm la col·laboració 
de les mares, àvies, tie-
tes, cangurs...

Cicle Inicial.
Castanyera repartint 

llibres

Cicle Mitjà.
Prova del moniato

Alumnes de Cicle Superior Alumnes de 1r Cicle d’ESO
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Seguim treballant per
millorar la bibliota
QUÈ HEM FET?
Ja fa dos cursos que la professora i bibliotecària Mireia Juvé va co-
mençar un programa de reestructuració de la Biblioteca del col-
legi. 
Des del crèdit variable de 2n d’ESO “Rates de Biblioteca” s’ha fet 
molta feina. Uns 150 alumnes de tres promocions diferents ja han 
col·laborat en l’ordenació del fons i, ara mateix, la Biblioteca escolar 
té un aspecte molt saludable. Llibres amb el seu topogràfic que els 
identifica; classificació reglada dels documents; clara diferenciació 
entre llibres de coneixements i llibres d’imaginació; facilitat d’accés 
i de consulta...

QUÈ VOLEM FER?
Durant aquest curs acadèmic està previst començar la identificació 
amb pictogrames de tots els llibres perquè als més petits del col·legi 
els sigui més fàcil localitzar-los. 
També estem a l’espera de l’actualització d’un programa especí-
fic per a biblioteques escolars (l’e-pergam) per poder començar a 
confeccionar el catàleg, tan necessari per al bon funcionament de la 
nostra Biblioteca.

COM ESTÀ EL FONS?
Durant aquests darrers dos cursos el fons documental de la Biblio-
teca ha crescut més d’un 10% gràcies a les adquisicions que ha fet el 
col·legi i a les donacions d’algunes famílies i de membres del claustre 
de professors a qui des d’aquí volem donar-los les gràcies. Amb la 
col·laboració de tots aconseguirem tenir una biblioteca escolar mo-
derna, eficaç, útil i ben dotada.

Esports extracolars
“Màsters Esports” torna a fer-se càrrec d’algunes activitats esporti-
ves que es fan al col·legi.
Tennis, bàsquet, iniciació a l’esport... Són diverses de les opcions que 
oferien i que van quedar cobertes el mes d’octubre.
En la revista propera hi sortiran imatges de cadascuna de les acti-
vitats.

La Fta Major de Sant Sadurní 
a la cle dels Cargols
Durant el mes de novembre els Cargols van estar molt enfeinats. Les 
mestres volien que els alumnes celebressin d’alguna manera la festi-
vitat de Sant Sadurní i van decidir fer uns titelles que representaven 
als gegants del poble.
El dia anterior a la Festa Major, és a dir, el dilluns 28 de novembre, 
tots els nens i les nenes de P2 van sortir a acompanyar als Gegants 
del col·legi amb els seus propis gegants-titelles, en un acte festiu i 
molt festamajorenc.
Participant en activitats d’aquesta mena es va educant als infants en 
l’estimació per les tradicions a conèixer millor el poble i a valorar les 
festes que compartim i que ens identifiquen com a col·lectivitat.

Xerrad que organitzà
l’ajuntament de Sant Sadurní
L’Oficina Municipal d’Informació pel Consumidor informa sobre 
l’etiquetatge.
Durant el mes de novembre la Sra. Maria José Sánchez representant 
de l’Ajuntament de la vila, va fer unes xerrades als alumnes de 4t i 
5è en les que els va ensenyar a analitzar les etiquetes de diversos 
productes que hi ha al mercat per poder-les interpretar abans de 
comprar. 

També el mes de novembre, els alumnes de 6è van fer un taller per 
conèixer els drets i deures dels consumidors i saber quines són les 
possibles vies de reclamació i la seva utilitat. Això es va fer mitjan-
çant la resolució d’alguns casos pràctics.

Estudiem els
lan
La cartellera gran de la primera planta 
de l’edifici lluïa un petit planetari fet 
pels alumnes de 6è de Primària, rela-
cionat amb l’assignatura de Ciències 
naturals.
En la fotografia podem apreciar la dis-
posició dels planetes i algunes caracte-
rístiques dels mateixos explicades en 
el mural.
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La celebració del Nadal a
Educació Infantil
L’AMBIENTACIÓ
Un any més les mestres d’Educació Infantil han destinat moltes ho-
res extraescolars per ambientar el vestíbul de l’edifici de preescolar 
de cara a les festes nadalenques. Un eix temàtic centra cada any tot 
el decorat i, aquest curs s’ha escollit el tema de “Les nostres tradi-
cions”. El resultat no podia ser més espectacular. Cal visitar-ho per 
fer-se’n una idea. Si encara hi sou a temps, no us ho perdeu!

La Fira de Nadal
La nostra fira ja és una tradició. 
Cada any muntem estands amb productes de tot tipus que han con-
feccionat els alumnes de cada curs. Figuretes, espelmes, calendaris... 
omplen de colors les taules de venda i fan que la festa llueixi.
A més, la recaptació va destinada a “Càritas” i cada any ens omple 
d’orgull la quantitat aconseguida.
Aquest any es va repetir l’experiència el dia 17 de desembre a la 
tarda/vespre.
Tota la secció de Primària havia preparat i decorat les parades i 
aquest any n’hi havia una d’afegida: era la de pastissets i coques que 
venien els alumnes de 1r d’ESO i que substituïa l’antiga “taverna” 
instal·lada al gimnàs.
2n d’ESO s’encarregava de la recollida d’aliments per al barri del 
Raval de Barcelona.
Pel que fa al muntatge musical, la Meritxell Cuyàs i la Montse Aranda 
van estar dirigint diferents nadales que havien preparat amb cadas-
cuna de les classes. Aquest any també es va comptar amb la col-
laboració desinteressada de Joan Pons, que va fer acompanyaments 
musicals amb la seva bateria. El professor Gregori Martínez va dirigir 
la coral del col·legi. Entre tots van ajudar a amenitzar la tarda.
L’ambient nadalenc va ser increïble i l’assistència multitudinària.
Les imatges de la diada es podran veure en el proper número.

Torna el servei
“Jove informa’t”
Des del mes de novembre torna a funcionar el “Jove in-
forma’t”, un servei adreçat als nois i les noies de segon 
cicle d’ESO i de Batxillerat.
Un responsable de l’Índex, l’espai municipal per als 
joves de l’Ajuntament de Sant Sadurní, aprofita l’hora 
d’esbarjo per informar als alumnes sobre temes del seu 
interès: estudis postobligatoris, sortides professionals, 
viatges per a joves, concursos... entre molts altres.
El servei estarà en funcionament al pati d’ESO-Batxi-
llerat fins a finals de curs.

ELS PASTORETS
Aquest dilluns 19 de desembre les mestres han canviat les bates per 
un vestuari més adient i han representat, davant d’un públic menor 
de 6 anys, els tradicionals Pastorets.
Una Sala d’Actes plena i engrescada ha seguit amb entusiasme un 
dels actes més tradicionals de la celebració del Nadal a preescolar.

L’ARRIBADA DEL PATGE PARSIFAL
El dimarts 20, els nens i les nenes de P2, P3, P4 i P5  s’han reunit de 
nou a la Sala d’Actes on han estat rebuts per la comitiva del Patge 
Reial. Una vegada a l’any els visita solemnement per recollir la carta 
que els nens escriuen a Melcior, Gaspar i Baltasar. 
Quines cares! Quants nervis a flor de pell! La carta adreçada a SS. 
MM els Reis de l’Orient a punt de ser entregada! Tot sensacions, tot 
emocions..  Indescriptible!

EL CAGATIÓ
I per acabar, el dimecres 21 fem cagar el Tió. Caga Tió, avellanes i 
torró; no caguis arengades, que són massa salades; caga torrons, que 
són més bons!
Amb aquestes i altres cançons populars han anat picant, un rere l’al-
tre tots els nens i les nenes de preescolar, a l’espera de rebre del Tió 
una dolçaina o una petita joguina. Una tradició catalana molt antiga 
que al col·legi conservem amb molta il·lusió.
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Esports
BÀSQUET FEMENÍ
CADET
Jornada 1 Descans 
Jornada 2 St. Josep - Papiol ajornat
Jornada 3 St. Josep - La Granada 42-19
Jornada 4 Castellví - St. Josep 19-24

HOQUEI
BENJAMÍ A
Jornada 1 Laietà - St. Josep 1-16
Jornada 2 St. Josep - Vilanova 8-1
Jornada 3 Masquefa - St. Josep 3-13
Jornada 4 descans
Jornada 5 Vilanova - St. Josep 4-4
Jornada 6 St. Just - St. Josep 0-10
Jornada 7 St. Josep - Igualada 13-3
Jornada 8 St. Josep - Laietà 27-0
Jornada 9 Vilanova - St. Josep 1-10
Jornada 10 St. Josep - Masquefa 16-0

BENJAMÍ B
Jornada 1 Vilanova - St. Josep 0-3
Jornada 2 St. Josep - Vilafranca 3-0
Jornada 3 Terrassa - St. Josep 3-0
Jornada 4 St. Josep - Sitges 2-2

Jornada 5 Capellades - St. Josep 3-0
Jornada 6 descans
Jornada 7 descans
Jornada 8 St. Josep - Vilanova 2-1
Jornada 9 Vilafranca - St. Josep 1-2
Jornada 10 St. Josep - Terrassa 1-2

ALEVÍ
Jornada 1 Laietà - St. Josep 0-0
Jornada 2 St. Josep - Vilanova 16-2
Jornada 3 Monjos - St. Josep 4-7
Jornada 4 St. Josep - Sitges 9-2
Jornada 5 Andorra - St. Josep 3-4
Jornada 6 descans
Jornada 7 St. Josep - Igualada 5-3
Jornada 8 St. Josep - Laietà 3-2
Jornada 9 Vilanova - St. Josep 4-4
Jornada 10 St. Josep - Monjos 5-6

INFANTIL A
Jornada 1 Laietà - St. Josep 0-0
Jornada 2 St. Sadurní - Vilanova 15-5
Jornada 3 Masquefa - St. Josep 0-0
Jornada 4 St. Josep - Sitges 8-5
Jornada 5 Andorra - St. Josep 0-9
Jornada 6 descans
Jornada 7 St. Josep - Igualada 9-1
Jornada 8 St. Josep - Laietà 6-2

Jornada 9 Vilanova - St. Josep 3-10
Jornada 10 St. Josep - Masquefa 5-0

INFANTIL B
Jornada 1 Montbui - St. Josep 3-7
Jornada 2 St. Josep - Olesa 6-10
Jornada 3 Igualada - St. Josep 13-0
Jornada 4 St. Josep - Capellades 7-8
Jornada 5 Vilafranca - St. Josep 9-1
Jornada 6 Noia - St. Josep 10-0
Jornada 7 St. Josep - Cornellà 2-10
Jornada 8 Olesa - St. Josep 0-0
Jornada 9 St. Josep - Montbui 7-3
Jornada 10 St. Josep - Igualada 0-9

JUVENIL
Jornada 1 Montbui - St. Josep 0-9
Jornada 2 St. Josep - Vilanova 7-2
Jornada 3 Igualada - St. Josep 6-3
Jornada 4 St. Josep - Capellades 12-0
Jornada 5 St. Ramon - St. Josep 8-8
Jornada 6 Noia - St. Josep 1-1
Jornada 7 descans
Jornada 8 St. Josep - Montbui 18-1
Jornada 9 Vilanova - St. Josep 2-8
Jornada 10 St. Josep - Igualada 3-7

Ferran Badia i Josep Oriol 
Olivé, dos exalumn morts 
en un accident de trànsit
Ferran Badia Llucià, nascut el 3 de desembre de 1986; i Josep 
Oriol Olivé, que va néixer el 24 de juliol de 1987, varen perdre 
la vida a la carretera el passat dia 5 d’octubre.
Ambdós eren exalumnes del col·legi de la promoció del 2003 
i estaven cursant un cicle formatiu de mecànica als “Salesians” 
de Barcelona.
El Col·legi Sant Josep (direcció, professors i administració) do-
nen el condol a les famílies respectives.

Mor Enric Roura i Ventura, 
exdireor del nostre centre
Enric Roura i Ventura (de sobre-
nom Vicente Ferrer) va néixer 
a La Garrotxa l’any 1918. Va ser 
professor de Física i Química, Ci-
ències Naturals i Matemàtiques 
del nostre col·legi i director els 
anys 1951 i 1952. El passat dia 12 
de desembre va morir a La Agui-
lera (Burgos).

Fe d’errat
En el passat número de la nostra revista hi sortia la llis-
ta de professors amb les assignatures corresponents. El 
professor Enric Avellan, que imparteix filosofia a 2n de 
Batxillerat  i història a 1r, no va sortir al llistat.
La Revista Lligams demana disculpes per elidir aquesta 
informació.


