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THE FONIX CONCURS D'ANGLÈS

Editorial
Vivim en constants moments de canvis; on l’acceleració supera la calma, la reflexió, el contacte, el diàleg, la conversa…

Ens cal seure i estar atents enmig de tota aquesta pressa per arribar qui sap on.

Els educadors veiem, des de la nostra posició, una realitat que ens fa estar molt alertes; ens fa canviar l’enfoc quan quelcom no funciona 
com cal, realiniant hàbits, pactant compromisos, compartint disciplina.

Des d’aquest fascinant món de l’educació, som conscients de quina és la tasca a seguir. Una tasca que dia rere dia iniciem amb il·lusió, 
molta il·lusió; sabem quina és la nostra responsabilitat i aportació en el món de l’ensenyament. 

La nostra línia educativa sempre s’ha basat en l’educació integral de l’alumne. Des d’un punt de vista acadèmic pretenem que aconse-
gueixi, a nivell professional, tot allò que es proposi a la vida; convidant sempre a la cultura de l’esforç i aplicant la tècnica assaig-error 
fins a obtenir els resultats que corresponen a cadascú. Des d’un punt de vista personal, treballem per aconseguir persones amb una 
fortalesa que el porti a gestionar correctament les seves emocions per tal que sigui una persona feliç. Aquest adjectiu -feliç- no està usat 
de manera pretensiosa ni de manera fàcil. Està usat de forma conscient, sabent que la felicitat es va aconseguint a base de marcar-nos 
objectius que ens il·lusionin i cercant amb il·lusió el camí per aconseguir-los. 

I aquest és el nostre repte!

Mercè Sànchez 
Sotsdirectora

Enguany el col·legi Sant Josep inicia la participació al certamen 
literari en anglès anomenat THE FONIX. THE FONIX edició 2015 
és el 8è concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya. Els alumnes 
que hi participaran seran els dels cursos de 5è i 6è de Primària , 
tots els cursos de l’ESO i el Batxillerat. El concurs està organitzat 
per International House, per l’Educació Catalana de l’Esplai i per 
la Secretaria General de Polítiques Educatives del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat 
organitzada en el marc d’iniciatives vers l’excel·lència i en el Pla 
d’impuls de la llengua anglesa als centres educatius catalans.

El “8è concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya” constarà de 3 
fases eliminatòries. La fase local es realitzarà a l’escola. De tots 
els participants es triarà un alumne de cada grup com a màxim 
que passarà a la fase territorial i si algun d’aquests alumnes 
aconsegueix superar aquesta fase, passarà a la final.

Els guanyadors de la fase local són:

5è de Primària JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ SABIN
6è de Primària  ARNAU MORA PÉREZ
1r  ESO GONZALO PLAZA ARRIOLA
2n ESO MAR RAVENTÓS AMADÓ
3r  ESO SÍLVIA VALLS LOSADA
4t ESO RUTH PINO HIGUERAS
1r  BATX MAGDA ESCORSA PARERA
2n  BATX ARIADNA LOU RIVERO

El claustre de professors felicita l’alumna de 4t d’ESO B, Ruth 
Pino Higueras, per haver guanyat la fase final del concurs.

Enhorabona!
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Hola, som la Paula i la Mar de 2n d’ESO A, i us explicarem 
què és el que van fer els de Primària durant aquest Carna-
val 2015, i quina és l'opinió dels nens i nenes.

1r i 2n
El dia abans del divendres de Carnaval, és a dir, el dijous 
gras, els més petits de tota la Primària van anar a berenar 
un entrepà de truita, en una plaça del poble.
El divendres de Carnaval, durant el matí, van fer classe 
normal, però per la tarda s’ho van passar d’allò més bé: es 
van disfressar amb la disfressa que havien portat de casa 
seva, i van sortir al pati a ballar i cantar. També van fer una 
màscara que van decorar al seu gust.
OPINIÓ DELS ALUMNES: 
Ens ho vam passar molt bé cantant i ballant la cançó de 
Frozen.
Vam fer com una disco i ens ho vam passar genial cantant, 
ballant i jugant. 

3r i 4t
El dijous gras van fer el mateix que els del Cicle Inicial, van 
anar a berenar un entrepà de truita en una plaça del poble.
El dia següent, va ser el dia més productiu per als nens, 
començant des que entren a l’escola a les 9 h fins a les 10 
h, que van fer classe normal, a continuació van anar al pati, 
i a l’acabar l’hora d’esbarjo, van anar a la sala d’actes a ba-
llar un ball, per classes, que havien coreografiat 15 dies 
abans perquè sortís perfecte a l’escenari, davant dels seus 
companys. Després de l’espectacle i de dinar, van fer unes 
màscares i una sessió de fotos.
OPINIÓ DELS ALUMNES:
Cada classe ens vam posar d’acord per fer un ball, i ens va 
sortir excel·lent.
Ens ho vam passar súper bé!

5è i 6è
Els del Cicle Superior, el divendres de Carnaval, durant el 
matí van fer classe normal, però per la tarda... a la sala 
d’actes, van representar un ball que ells mateixos havien 
preparat per classes, i es van posar d’acord per disfres-
sar-se tots junts. Alguns es van disfressar de: roquers, 
“playeros”, rapers, senyors mudats,...
OPINIÓ DELS ALUMNES:
Vam ballar dues vegades al coreografia perquè ens sobra-
va temps.
Nosaltres vam actuar amb la veu en directe de Marko 
Grandal.

Tots tres cicles s’ho van passar d’allò més bé el dia de Car-
naval, jugant, ballant, fent-se fotos i moltes activitats més 
compartint-les amb els amics. 

Paula Póvez i Mar Raventós

Carnaval
l l i    a m s
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Els més petits de la casa

ESQUIROLS
Els Esquirols ja coneixem moltes lletres, sabeu? El millor lloc per poder posar-ho en 
pràctica ha estat la Biblioteca.
En aquesta sortida la Teresa, encarregada d’aquesta, ens ha mostrat quines eren les 
regles més importants per poder fer ús d’aquest espai.
El més important que tenim, un espai que és de tots i el podem compartir, llegint 
col·lectivament o de manera individual milions de fantàstiques històries.
Us ho recomanem!!! És un univers ple de contes per gaudir.

BAMBIS
SORTIDA A L’AQUÀRIUM
Motxilla a l’esquena, àpats preparats..., pugem a l’autocar i... PRIMERA SORTIDA DE 
L’ESCOLA. Els Bambis anem cap a l'Aquàrium de Barcelona a un món màgic al fons del 
mar aprendrem moltes coses sobre els animals que hi viuen. El nostre Peix “Marmarà” 
ens acompanya al final de l’aventura i ens explica què fer si ens perdem dins del Mar 
Mediterrani. Hem tornat a l’escola amb un sac ple de coneixements sobre el mar i els 
seus habitants.

HEM FET UNA COCA
Els Bambis hem treballat la Unitat dels Aliments. Hem pensat que el millor era compro-
var tots aquests continguts amb tots els sentits, el gust, les olors i els colors de la Cuina. 
Tot això ho hem pogut veure en directe fent una Coca a la Cuina de l’Escola. Ha estat una 
molt bona i dolça experiència.

ELEFANTS
ESPAI XOCOLATA
Els Elefants hem gaudit de la Visita a l’Espai Xocolata de Simón Coll. Hem descobert la proce-
dència d’aquest producte tan i tan bo, hem gaudit tots junts de l'audiovisual explicatiu, hem 
tastat diferents tipus de xocolata i, hem pogut observar una part de la fabricació d’aquestes 
peces de xocolata que sovint comprem a la botiga i que tant ens agraden. Ha estat una pas-
sejada pel món de la Xocolata que ha omplert de sabors els nostres petits paladars.

ACTIVITAT MENJA FRUITA!!!
Els Elefants hem gaudit a l’escola d’una sèrie d’activitats que han estat proposades per la 
Mancomunitat i que ens parlaven de la importància de menjar fruita per al nostre cos. 
La fruita té uns beneficis especials per a la nostra salut i a més està boníssima. A través del 
conte i uns tallers hem descobert les seves propietats, gustos, colors, varietat...
Us convidem a menjar força!!!

CARGOLS
Els Cargols hem anat a la Biblioteca i hem pogut 
compartir la màgia de molts i molts contes tots 
junts. Diferents històries han captat la nostra 
atenció i ens han traslladat al món màgic dels con-
tes, els nostres ulls ben oberts, les nostres orelles 
preparades i les boquetes... totes tancades!!! 

l l i    a m s
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VIATGE A CANTÀBRIA
23 DE MARÇ’15
Estimat diari: 
No sé com encara puc escriure amb la son que tinc. Avui m’he llevat d’hora per poder estar a les sis a la 
porta de l’escola. Arribar a Suances s’ha fet esperar, tot i que les hores dins l’autocar “parlant i jugant” 
han ajudat a superar el trajecte. Sort també de les parades a Saragossa i a Burgos que han anat bé per 
estirar les cames. Finalment, hem arribat al nostre destí a quarts de vuit on ens esperaven amb ganes 
per instal·lar-nos. Malgrat que estem cansats encara ens queda l’estrena a la “discoteca”.

24 DE MARÇ’15
Crec que mai havia vist un zoo de dimensions tan grans! Un munt de camps de futbol plegats! Llàs-
tima del mal temps i del paraigües constant, però els pocs animals que he pogut veure m’han deixat 
impressionat, en especial el contacte amb els rinoceronts. Aquest zoo, o més aviat parc natural de 
Cabárceno era una antiga explotació minera. Després de dinar, el nostre pròxim destí ha estat San-
tander. L’autocar ens ha deixat a la platja del Sardinero i d’allà ens hem dirigit al Palau de la Mag-
dalena on un trenet ens ha mostrat els seus racons exteriors. També ens han deixat temps lliure per 
explorar la ciutat pel nostre compte. Sens dubte, la festa no ha faltat. 

25 DE MARÇ’15
A les set tots dempeus! Avui ha estat el dia dels famosos Picos de Europa. La ruta fins al telefèric ha 
estat distreta, desenes de quilòmetres tots nevats. Ha estat impressionant veure tanta neu compacte 
formant un paisatge completament blanc. Des de dalt ha estat impossible distingir el que tenien més 
enllà del que la boira ens permetia. Les guerres de neu han estat constants, i hem acabat tots ben 
xops. Hem baixat a Potes a dinar, un poble turístic als peus de la muntanya. En el viatge de retorn, 
hem fet una parada a San Vicente de la Barquera, i tot seguit a l’hotel. Com que hem arribat d’hora, 
hem pogut explorar Suances, que de ben segur que durant el bon temps deu ser encara més preciós. 
Després de sopar i escriure aquestes línies, ara marxem al local nocturn. 

26 DE MARÇ’15
Més tranquils que ahir, hem posat rumb a les coves del Soplao, on hem fet una visita guiada per les 
galeries subterrànies. Semblava que fóssim a l’interior de les entranyes de la Terra, tota una mons-
truositat! A quarts de quatre, Comillas ens esperava per visitar el “Capricho de Gaudí”, un palau cons-
truït pel nostre famós arquitecte català. És un edifici amb moltes particularitats d’estil modernista 
impossible de ser imitat. Cap al tard, hem anat a Santillana del Mar, un poble molt pintoresc que ens 
ha transportat a l’edat mitjana. Aquí, ha estat on he comprat els coneguts “Sobaos”. Boníssims! A 
Suances de nou, hem fet la típica foto de record del viatge del nostre quart al far. Ara, tot preparat, 
espero amb ganes la meva última nit. Tan de bo durés uns dies més...

27 DE MARÇ’15
Això sí que ja s’acaba! Estic a l’autocar i ja arribem a Catalunya. Fa una estona, hem visitat el Museu 
Guggenheim de Bilbao on dividits en grups ens han fet una explicació d’alguns racons. Per no perdre 
la costum de la setmana, el temps ha estat nefast. Un cop fora de la ciutat, ens hem aturat a una àrea 
de servei de Miranda de Ebro per fer l’últim dinar. La tarda d’avui fins ara ha estat de viatge, i el que 
ens espera...

Adrià Dagà, Paula Cassadó i Anna Rifé

l l i    a m s
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ENGLISH PAGES
September 11, 2001
A bright September day was darkened by a coward, senseless and heartless attack on the American people. The images of 9/11 are se-
ared into everybody's memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky; the Twin Towers collapsing to the ground; 
black smoke billowing up from the Pentagon; the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic 
citizens saved even more heartbreak and destruction. Scenes of destruction and utter devastation coming out of the U.S. were shown 
on TV that morning worldwide. 

My research project aimed to discover more about the 9/11 attacks. My intention was to not only widen my knowledge of the issue, 
but also familiarize with those who experienced 9/11 firsthand. And I was extremely lucky to stumble upon the figure of Brian Clark, a 

unique and notorious Twin Towers' survivor and hero. He is 1 of only 4people to survive from above impact zones in the Twin 
Towers. He is legendary. I contacted him, and I interviewed him via Skype last December for more than two hours 

and a half. We remain colleagues to this day, and we have kept Skype conversations ever since. Apart from being 
a unique survivor, he is also a courteous and agreeable man who really appreciates me, and so I am thankful 
to him for the appreciation he has shown towards me. I hope I can go to NJ soon to visit him.

I tried to summarize his 9/11 tale in as few words as possible as an extended version of the story would 
not fit in the physical space that was at my disposal in this magazine. But really and truly, his story left me 

bewildered, stunned and speechless.

Brian Clark, who is 67 years old now, started working in the Twin Towers in 1974, not much time after they opened. 
Brian, a Canadian, moved to NJ just before starting to work in NY as a member of the company Euro Brokers. 

He was near his office face to face with co-worker Bobby Coll on the west side of the South Tower when the 
second plane hit. Remember the first plane - American 77 - struck the North Tower at 8:46A.M. Local Time. 17 

minutes later, a second plane - United 175 - struck the South Tower, which he was in, right below his floor. A 
wing of the plane sliced through Euro Brokers’ trading floor, located on the east side, which 

he had just left a few minutes earlier. Right after the impact, he felt the building sway, 
then right itself. Clark and other employees of his floor who had survived the impact 
gathered together. As one of the fire safety marshals of his floor, he led the group of 

people that were with him with a flashlight.

To his right was stairwell C, ahead of him was stairwell B, and to his left was stairwell A. 
For whatever reason, he started down stairwell A, which would turn out to be the only 

intact stairwell of the three. After descending a few floors along with the co-workers he 
was leading with his flashlight, a woman and a man that were coming up the stairs preven-

ted them from progressing further down, warning that there were flames and heavy smoke, 
and that their only option was to go up.

While they were discussing about what path to follow, a faint scream for help coming from inside 
that 81st floor caught Brian's attention. Brian grabbed his co-worker - and neighbor - Ron Di Frances-
co's hand, and both entered the floor in search of the stranger, that was trapped. As they were walking 
into the floor, Brian turned around to observe his coworkers as they started to go up the stairs instead 
of down. The whole members of the group would die that day. Access doors to the roof were locked, 
and there were no plans for helicopter rescues from the roof.

Back to that 81st floor there was Brian, alongside Ron, in search of the stranger. But as they were ap-
proaching the stranger's location, Ron was overcome with the smoke, and so was forced 
to move backwards and ascend the stairs. 
Unlike the rest of his co-workers who 

went up, however, DiFrancesco would 
survive. 

Brian was now alone in search of the stran-
ger. According to Brian, a mysterious bubble 

of fresh air around him allowed him to conti-

l l i    a m s
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ENGLISH PAGES

«When you get to the end of your days, you wanna look back, and say, "Have I lived well?" 
And by that, I mean, have you used your gifts and talents for your benefit, initially, and 
then, of course, for the benefit of others? That's what'll bring you happiness. Have you 
loved well? Do you tell people you love them? Your family, your neighbors, your nation, the 
world. That's your responsibility.»

«At the end of the trail, if you've lived well and loved well, you're gonna have a legacy that 
the world will have been a better place for you having been there.» 

«The concept that life is a gift. That's the big message. And just don't take it for granted. 
Do some good things out there.»
 Brian Clark

nue the search. After finally finding the stranger, named Stanley, and rescuing him, Stanley gave 
Brian a big kiss and thanked him continuously. The two men then introduced themselves to one 
another when Praimnath said, "We'll be brothers forever!" Clark replied, "Well, I've never had a brot-
her, so okay." The two men, who both had wounds on their hands, then rubbed their hands against 
each other and Clark said, "In fact, we'll be blood brothers for life." 

By the time Praimnath had been freed by Brian, the two men decided to proceed down. They even-
tually got out of the building. After getting out, suddenly, Stanley suggested that the building was 
going to collapse. Brian replied saying that there was no way that was going to happen as the building 
was a steel structure. In the middle of that sentence, the tower began its collapse. It was mystifying, 
surreal. They had gotten out 4 minutes before the collapse of the tower.

Brian lost 61 co-workers and friends who he had worked, smiled and laughed with for years. What 
would have happened if he had not heard Stanley's screams for help? He'd probably have followed his 
co-workers' route all the way up, and he would have died. And Stanley would probably have died as 
well because no-one would have been able to rescue him within time. Indeed, they saved each other's 
lives. On surviving, he says he has been given a gift, which he does not take credit for. He says there are 
hundreds and thousands of unanswerable questions, which he does not waste any energy in trying to 
answer. One of the lessons that his 9/11 survival has taught him, and that he likes to share, is that life is 
precious, and that during our time on Earth our mission is to live well by contributing towards society 
and by loving our closest people.

Golf Course
On 22nd April, the students of 1st Batxillerat were invited to attend a Golf Course 
by “Club de Golf Barcelona”.
The day started when we took the bus and headed to Sant Esteve Sesrovires where 
we were supposed to take the golf lesson.
A group of Scottish golf-players were waiting for us in order to teach us the basics 
of the sport.
Gathered in groups of three we were assigned one Scottish coach that allowed us 
to have a closer approach to them. That way we learnt not only how to swing the 
golf club but we enhanced our English skills as well.
We were pleased to have the opportunity to live this experience despite having 
lasted only one morning. It was as brief as intense.
It was grateful to have shared this activity with our classmates and teachers.

Written by: Pau López, Mariona Lara and Marta Roig

Vicenç Palau
2n Batxillerat

Brian in his office on the 84th floor of 
the South Tower, about a year before 
the attack (2000)

Brian with Stanley

l l i    a m s
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1r de Primària:
Casa Valldeperas
(Subirats), 2 març

2n de Primària:
Visita comissaria dels
Mossos d’Esquadra

(Sant Sadurní d’Anoia),
13 d’abril

4t de Primària:
Teatre auditori i

Monestir de Sant Cugat, 
24 de febrer

5è de Primària:

Tarragona, 27 de març

3r de Primària: Zoo de Barcelona, 26 de març

6è de Primària:Parc Cultural de laMuntanya i la Sali Castell de Cardona,27 de febrer

l l i    a m s
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2n de Batxillerat:
UAB (Barcelona), 5 de febrer

i MNAC el 7 de març

4t d’ESO:
Saló de l’ensenya

ment

(Barcelona), 18 de
 març

1r i 2n d’ESO:Musical Mar i Cel(Barcelona), 5 de març

3r d’ESO:
Port comercial i Museu
de les cultures del món 
(Barcelona), 5 de març

1r de Batxillerat:Jornades d’esquí(La Molina),del 4 al 6 de febrer

l l i    a m s
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Saint Joseph
song contest
The last 19th of March we celebrated St Joseph’s song Con-
test. It’s about a contest were we had to present a few video 
clips that we had made a few months before. It has been a 
good experience for us; we had to talk with our partners and 
coordinate the group to make a good work. And the results 
were fantastic! Every group had his own and original ideas. 
We wouldn’t mind to repeat it again.

Carla Miralles Barbero
Clàudia Esclasans Ruiz

Enguany, l’alumnat de l’escola, com és tradició, ha cele-
brat la diada del seu patró, Sant Josep. Els alumnes de ci-
cle inicial i mitjà d’Educació Primària ho varen celebrar a 
la tarda fent una festa especial. Varen cantar i ballar junt 
amb el Marc (animador musical) al pati. Per altra banda, 
els nois i les noies de cicle superior d’Educació Primària 
ho celebraren al parc de la Bòbila fent jocs a l’aire lliure: 
bitlles, petanca, tennis,… A més, els alumnes de 3r i 4t 
d’ESO, juntament amb els de 1r de Batxillerat van partici-
par amb gran il·lusió a la “GIMCANA” que van organitzar 
com cada any els alumnes de 2n de Batxillerat. 

l l i    a m s
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El passat dia 15 de març el Col·legi Sant Josep va celebrar la jor-
nada de portes obertes. Nosaltres com alumnes de tercer d’ESO, 
ens vam encarregar del servei de bar al pati de Primària per re-
collir fons per l’estada a Cantàbria, que realitzarem l’any que ve. 
A les 10 del matí a l’església de Sant Sadurní va tenir lloc la missa 
de cada any, dedicada a la llum ja que l’Assemblea General de 
les Nacions Unides ha declarat el 2015 com a any de la llum i on 
alumnes de tots els cursos hi van col·laborar. 
Tot seguit, es van obrir les aules a les famílies de tots els alum-
nes, que van poder visitar el lloc d’estudi dels petits i grans de la 
casa. Aquests últims van fer un recorregut per l’escola, guiant als 
pares i mares interessats en portar els seus fills al nostre centre. 
A les 12.30 del migdia va començar l’espectacle “Llums De Festa 
Major”, amb la participació d’alumnes de tots els cursos, especi-
alment de Primària i de 2n de Batxillerat.

Clàudia Hernández i Sílvia Valls, 3r d'ESO

l l i    a m s
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El dia 5 de març els alumnes de 3r d’ESO van gaudir d’una xerra-
da/taller a les classes respectives. El taller mostrava com n’és de 
perjudicial el consum excessiu d’alcohol, amb dinàmiques i ex-
periments que donaven una visió fisiològica dels seus efectes.

Els alumnes de 1r de Batxillerat van preparar per la diada de Portes Ober-
tes, celebrada el 15 de març, diferents castells mitjançant un taller impul-
sat des de l’assignatura d’Educació Física.

Els alumnes de 1r d’ESO varen realitzar els dies 13, 15 i 17 de març 
un taller sobre sexualitat.

Els alumnes de 4t d’ESO varen realitzar el passat 4, 5 i 6 de fe-
brer un taller sobre educació sexual. 

Els dies 17 i 18 de febrer els alumnes de 2n d’ESO van realitzar 
un taller que sota el títol “El tabac al descobert” pretén generar 
actituds contràries al tabac i el seu consum i evitar o retardar la 
seva experimentació amb el tabac.

Els efectes
de l'alcohol

Castells

Sexualitat 1r ESO

Sexualitat 4t ESO

Tabac

l l i    a m s

12



Batxillerat
12 de gener:

Xerrada Institut Guttmann 
12 de febrer:

Xerrada informativa
de la Universitat de Barcelona

3r d'ESO
3 de març:

Xerrada de l’escriptor Pau-Joan Hernández

6è de Primària
10 d’abril:

Xerrada de l’autora Núria Pradas

3r de Primària
22 de gener:

Xerrada de l’escriptora Eulàlia Canal

Xerrades
Mossos d'Esquadra

4t de Primària. 15 de gener:
“Petita història dels Mossos”.

6è de Primària. 13 de gener:
“Internet segura”.

2n d’ESO. 19 de gener:
“Internet Segura”.

1r de Batxillerat. 22 de gener:
“Situacions de risc per a joves”.

2n de Batxillerat. 12 de gener:
“Mobilitat segura”.

Batxillerat

Batxillerat

3r d'ESO

6è de Primària

3r de Primària

Xerrades
i conferències
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Clàudia Gavaldà
1r Batxillerat

Cançons per a la Paula, de Blue Jeans, és la pri-
mera novel·la que passa d’Internet a paper pel 
seu èxit a les Xarxes Socials. Aquesta novel·la 
s’apropa molt a la realitat actual dels adoles-
cents i el món tecnològic. Aquest llibre tracta 
sobre uns personatges que viuen cada un una 
història i aquestes estan relacionades entre sí. 
Tracta d’amor, desamor, mentides, amistat i 
sobretot de música, que és la que connecta als 
tres nois amb la noia de la qual s'han enamo-
rat, la Paula. Segur que et tindrà capficat fins 
al final!

Cançons per a la Paula, Blue Jeans

Júlia Pérez
4t ESO

La Luz de candela es un libro de Mónica Carri-
llo, que salió hace relativamente poco. Trata 
sobre una chica, periodista que siente atrac-
ción por un joven modelo, los dos empiezan 
a salir pero con una condición: no enamorarse 
el uno del otro, simplemente estar juntos para 
pasarlo bien, sentirse queridos... Pero las cosas 
no saldrán como esperan y los sentimientos se 
interpondrán en su camino rompiendo todo 
eso que habían sentido el uno por el otro. A 
mí sinceramente me encantó y por esta razón 
invito a todos aquellos amantes de la lectura 
de novelas de amor.

Maria Valls
1r ESO

Sílvia Mestre
2n ESO

After, Anna Todd

Psssst! Recomanem...

Aquest llibre és d’en Javier Ruescas 
i en Francesc Miralles. M’ha agradat 
molt el llibre de Pulsacions perquè et 
fa pensar sobre coses que no te les 
havies plantejat mai que poguessin 
passar amb 13 anys. Només a les 
primeres pàgines t’enganxa i vols 
seguir llegint més i més fins que et 
trobes el moment brillant!

Pulsacions, Javier Ruescas i Francesc Miralles

After és un llibre d’amor on la pro-
tagonista Tessa Young va per primer 
any a la universitat. Portava una vida 
estable sense complicacions, però 
tot canvia quan coneix a Hardin, un 
noi oposat a ella, no es preocupa 
pels estudis, viu de la festa, porta 
tatuatges. La innocència d’ella li fa 
mirar la vida de diferent manera, tot 
i així ha trobat un amor infinit, fets 
un per l’altre. M’ha agradat perquè 
t’identifiques bastant amb les situ-
acions que viuen entre ells. Encara 
que a vegades t’estiguis equivocant.

La protagonista del llibre és l’Helena, té dinou anys, i als divuit 
va patir un accident d’avió en el que ella va ser l’única super-
vivent. Després d’allò, va deixar de ser la persona alegra de 
sempre i comença a patir canvis d’humor bruscos. El que la gent 
no sap, és que amaga un gran secret. Al principi del llibre, ella 
decideix explicar-li al seu xicot, però, ell arranca a córrer i la dei-
xa plantada. I llavors se sent, res més que vapor, invisible, sola. 
I tota la seva vida s’enfonsa i es torna negra. Una vida que ella 
voldria tornar a pintar de verd, el color de l’esperança.

Vapor, Lea Tobery

Luz de candela, Mónica Carrillo

Ivet Soriano
3r ESO
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w w w . s t j o s e p . c o m

Dissabte 7 de març al matí va tenir lloc l'acte de clau-
sura del programa Bojos per l'Economia a la Pedrera 
de Barcelona on vam poder gaudir d'una conferència 
impartida pel conseller d'economia de la Generalitat 
de Catalunya, Sr. Andreu Mas-Colell.

El dijous 19 de març a la Fassina de Can Guineu es van lliurar els premis de 
narrativa SAMBORI ÒMNIUM 2015. D’entre els 18 alumnes premiats de les 
demarcacions Penedès-Garraf-Anoia hi havia les alumnes Daniela Carbó 
Papaseit de 4t de Primària i la Magda Escorsa Parera de 1r de Batxillerat, 
ambdues primer premi de les categories corresponents.
A l’acte hi van assistir més de 300 persones i va estar presentat per la cantant 
Anna Roig. L’alcaldessa Maria Rosell i el president d’Òmnium Alt Penedès, en 
Sergi Sabaté, varen iniciar l’acte amb uns parlaments.

29 d’abril de 2015 al Pavelló d’hoquei del Col·legi Sant Josep. Cantata dels alumnes de 6è de primà-
ria del centres educatius de Sant Sadurní d’Anoia.

La missió del Col·legi Sant Josep
El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià 
obert a tothom que faci opció pel nostre estil educatiu. És un centre amarat de la tradició i 
la cultura del nostre país, que vetlla per la defensa i la promoció de la seva identitat. Té per 
objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, tot 
promovent les activitats formatives i culturals que complementin la seva formació integral.
L’estil educatiu del centre propugna una visió cristiana de l’home, de la vida i el món, tot 
cercant fer síntesi entre Fe i Cultura, fonamentat en la llibertat i la responsabilitat, així com 
en l’actitud de servei i en la promoció de la justícia, la pau i la solidaritat. Un estil que creu en 
una educació transformadora de la societat i que fa dels alumnes agents compromesos en 
un món més just i fratern.

Bojos per
l'economia

Premis de narrativa 
Sambori Òmnium 

Cantata dels alumnes de 6è
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