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Hola! Tornem aquest mes de maig amb una 
nova revista Lligams sota el braç. El grup de 
redactors d'aquest número ha posat els cinc 

sentits per fer un exemplar que us faci passar una bona 
estona veient les activitats que s'han realitzat a l'esco-
la. Esperem que en gaudiu!

Paula Ayora
Mireia Balaguer

Lucía Barca
Júlia Beltran

Lucía Carmona
Carla Carreras 
Carla Compte
Paula Cuenca

Cèlia Fernàndez
Martí Fos

Laia Garrido
Víctor Gómez

Georgia Griffin
Mar Izquierdo

Foix Julià
Arnau Mellado
Gemma Obiols

Marina Palau
Jordina Riera 

Naiara Roca
Oriana Sandoval

Carla Sebastià
Maria Sellarès

Pol Tormo

Aquesta paraula es comença a sentir per diferents 
àmbits des de fa ja un temps. No és una parau-
la nova perquè tots la coneixem, però potser no 

l'havíem sentida amb tanta insistència en l'àmbit educa-
tiu com ara.
Els nostres fills han nascut i viuen en una societat molt 
diferent de la que vam experimentar nosaltres. Tot ha 
anat canviant: els cotxes, els telèfons, les cases, la mane-
ra de comunicar-nos, la manera de viatjar, la manera de 
relacionar-nos... També la manera d'accedir al coneixe-
ment és diferent, i per tant el plantejament de transme-
tre coneixement ha de ser també diferent.
El canvi ve pas a pas i cada vegada és més important 
que les noves generacions siguin assertives en la seva 
manera de fer i de comunicar-se. Per això és important 
que puguin i sàpiguen desenvolupar les seves habilitats i 
capacitats per afrontar una societat futura que demana-
rà competències comunicatives, metodològiques, per-
sonals i de convivència.
Des de l'escola també tenim present el canvi i ens 

entusiasma i motiva per poder millorar i evolucionar cap 
al futur. El futur, el canvi... suposaran modificar la pla-
nificació d'adquisició de coneixements, competències i 
habilitats donant als alumnes una posició activa respecte 
al seu propi aprenentatge i que en siguin conscients.
Volem apostar per un treball interdisciplinari/multidisci-
plinari amb l'anglès com a llengua vehicular el curs vinent 
i que començarem a 1r d'ESO. Considerem que és una 
clara oportunitat educativa que permet treballar des de i 
per a la realitat, situant als alumnes en el centre de la me-
todologia ensenyança – aprenentatge, aprenent a través 
de la pràctica i utilitzant conceptes de diferents assigna-
tures, englobant per tant i integrant diverses matèries 
segons ho sol·liciti la realitat dels objectius presentats en 
els diferents projectes que s'ofereixin.
D'aquesta manera els alumnes es converteixen en plani-
ficadors, exploradors, investigadors, executors i avalua-
dors de tot el procés, i sempre treballant des de la col.
laboració.

El canvi s'acosta...

Sònia Martínez Tortajada
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Els Cargols, tot jugant 
amb el pinzell ben mullat 
d'aigua en els diferents 

colors de les aquarel·les, hem 
començat a pintar, a barrejar 
els colors.
Tota una experiència d'esclat 
de colors quan el pinzell es 
desplaça pel full.
Així de mica en mica, cadascú 
ha anat creant la seva pintura 
d'aquarel·la. Ens han quedat 
uns quadres molt bonics.
Realment som uns artistes!!!

Els bambis hem treballat el món dels espec-
tacles. Un dels espectacles que ha desper-
tat la nostra curiositat és el món del CIRC.

Quin grapat de rialles, colors i emocions.
Per un dia amb les nostres senyoretes hem sortit 
i dins una carpa de circ de veritat... hem practicat 
per ser uns bons malabaristes i equilibristes.

Durant aquest trimestre 
hem treballat els oficis. 
Un dels que més ens ha 

agradat és el convertir-nos en 
grans artistes.
Tots junts ens hem convertit 
per un dia en grans escultors.
Com podeu veure, tot barre-
jant elements divertits, fang, 
neteja-pipes i foam de colors, 
els esquirols hem anat donant 
forma a les nostres escultures.
La nostra exposició transmet 
color i alegria, hem gaudit molt 
tot pensant i posant a la pràcti-
ca les nostres obres d'art.
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El motivo por el que yo hago fútbol americano no se 
puede describir con palabras. Cuando entro en el 
campo para jugar un partido o para entrenar, una 

sensación de adrenalina junto a la emoción y los nervios 
hacen que me produzca una gran atracción hacia este 
fantástico deporte, donde lo que más destaca son los 
golpes o placajes que se producen durante casi todo el 
tiempo.
El equipo en el que juego es el Fútbol Vilafranca Eagles.

Arnau Mellado

Per a molta gent, el futbol és un simple esport, per a 
mi és un estil de vida. Ja fa sis anys que hi jugo. Vaig 
començar a jugar en la UE Sant Sadurní amb nens, 

tot hi que ara jugo en el CF Igualada amb nenes. L'any pas-
sat vaig participar en els Campionats d'Espanya a El Ejido, 
Almería amb la Selecció Catalana Sub-12 femenina. Jugo 
de defensa central.

Lucía Carmona Ortiz

Per a mi l'hípica és 
un dels millors es-
ports. Des de ben 

petita que sempre m'han 
apassionat els cavalls, i 
porto muntant a cavall 
des dels sis anys. M'agra-
da molt l'hípica perquè 
em fa sentir lliure.

Jordina Riera

L'hípica es molt important per a mi ja que m'en-
canta estar amb els cavalls. A mi principalment 
m'agrada la disciplina de salt d'obstacles. L'any 

passat competia en una lliga i aquest any he deci-
dit descansar, ara faig menys competicions però ho 
trobo molt a faltar ja que m'encanta competir. Ara 
tinc un poltre que és diu Lincoln, cada vegada que li 
ensenyo alguna cosa nova, és gratificant veure com 
ens superem dia a dia. Recomano el món dels ca-
valls a tothom. La sensació que es té quan aprens 
a controlar un cavall és única. Jo en l'hípica que es-
tic sóc molt feliç ja que és un lloc on desconnecto i 
m'ajuden a superar-me a mi mateixa i aconseguir els 
meus propòsits.

Paula Ayora
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De petita, amb 4 anys vaig provar moltíssimes co-
ses, entre elles els patins, i d'altres que no van 
funcionar. Vaig tenir sort que jo, aleshores, vivia 

en un petit poble del Penedès on hi havia una activitat 
anomenada Twirling.
El Twirling és una gimnàstica rítmica acompanyada amb 
un bastó de majorets. Amb el temps vaig anar creixent 
i aprenent molt fins al punt que em van cridar de la Se-
lecció Catalana de Twirling i vaig anar als Europeus a 

Irlanda, obtenint el 
primer lloc.
Arran d'això vaig fer 
molts bons amics 
i ara estic al club 
Deltebre aprenent 
molt i amb molta il-
lusió per arribar més 
lluny.

Foix Julià La vela és un esport que barreja dues coses que 
m'agraden molt: el mar i l'esport. Per poder nave-
gar s'ha de saber nedar bé, tenir moltes ganes d'es-

tar a l'aire lliure i esperit de competició.
Es podria dir que és un esport on s'ha de vigilar el teu 
entorn i saber com et poden afavorir les diferents condi-
cions que et porta el clima i el mar. 
Vaig començar a navegar gràcies als meus pares a l'edat 
de 9 anys, ja que varen apuntar-me a un curset d'estiu a 
l'escola del Club Nàutic de Coma-ruga. Em va agradar 
moltíssim i vaig començar a l'equip de regates i a com-
petir en els diferents ports de la costa catalana i en els 
campionats de Catalunya de les diferents categories G3 
i G2. Actualment estic ja competint amb Laser, que és 
categoria olímpica.
Amb els meus amics portem junts des de petits, cada 
vegada pujant el nostre nivell una mica més, ajudant-nos 
a superar-nos dia a dia. Vàrem començar en categoria 
Optimist i hem acabat tots a Laser.
M'encanta i no penso deixar-ho.

Martí Fos

La natació sincronitzada és un esport que poca gent 
acostuma a practicar, que requereix esforç, disciplina 
i treball en equip.

Ens ensenya a esforçar-nos ja que són moltes hores d'en-
trenament diari, però mai ens cansem de tirar-nos a l' ai-
gua, ja que l'esforç consisteix en alliberar-te dels teus pen-
saments i centrar-te en el ball.
Requereix disciplina perquè ens han ensenyat a estar en 
compromís amb l' equip, ser puntuals en els entrenaments 
i intentar no faltar mai. També has de ser precís i exacte 
amb els moviments i coordinar-los amb la resta de l'equip, 
però el més important és sincronitzar.
Per últim el més important és el treball en equip. En les 
competicions, qualsevol moviment erroni que puguis 
fer posa tot el teu equip en risc de no rebre la nota per 
puntuar, ja que en les competicions el treball realitzat es 
compara amb notes. Has de conèixer molt bé tots els teus 
companys i companyes, per preveure els seus moviments 
i sintonitzar-los amb els teus.
I un altre factor que es comparteix amb altres esports que 
s'ha de tenir en compte són els pares, ja que depenem 
d'ells per assistir als entrenaments  i a les competicions, ja 
que en el  nostre cas entrenem a llocs allunyats de casa i 
hem d'agafar el cotxe per assistir-hi.
Tot i que és un esport amb alguns inconvenients, és un 
esport molt bonic tant de veure com de practicar.

Laia Garrido i Carla Sebastià

Sóc el Martí Esco-
fet, tinc 9 anys i 
m'agraden molt 

les motos. Als tres anys 
vaig tenir la primera. 
La temporada passada 
vaig quedar tercer del 
campionat de trial de 
Catalunya i aquest any, 
de moment vaig primer.

Martí Escofet
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Anna Todd

After és una saga en que 
dues persones oposa-
des en tots els sentits 

queden bojament enamora-
des fins al punt de dependre 
una de l'altra. Però el fort 
caràcter de la Tessa Young i 
l'agressivitat i la necessitat de 
ser violent d'en Hardin Scott 
els serà un rival molt dur. Se-
ran capaços de continuar 
junts tot i els obstacles que es 
trobaran al llarg del seu camí?

Roberto Benigni

Us encantarà “La vida és be-
lla”. És una pel·lícula guanya-
dora de 3 Òscar i 1 Goya, 

entre d'altres. Jo he quedat fascina-
da, és una bona manera de donar 
una lliçó de vida i d'adonar-te de la 
importància de mantenir una acti-
tud positiva envers les adversitats 
de la vida. Us recomano que agafeu 

un bon paquet de mocadors i veureu com aquesta mera-
vellosa pel·lícula no us deixarà indiferents.

Alejandro González 
Iñárritu

Aquesta pel·lícula protago-
nitzada per Leonardo Di-
Caprio, nominat a un Òscar 

al millor actor per aquest paper 
de protagonista, és una pel·lícula 
que narra la increïble història d'un 
grup d'homes que necessiten anar 

de caça per aconseguir pell d'animal. A mig trajecte 
d'aquesta caça són emboscats, tant per homes com per 
animals, i poc a poc els homes d'aquesta caça se separen 
per un motiu que haureu de veure. En aquest moment 
comença la increïble historia de "The revenant".
Aquesta pel·lícula es recomana sobretot a aquella gent 
a qui li agrada la intriga constant i l'acció. També cal 
dir que aquesta pel·lícula té uns efectes especials molt  
ben fets.

Olivier Nakache i Éric Toledano

Recomano la pel·lícula "In-
tocable" perquè crec que 
els valors que transmet van 

dirigits a tots el públics. Un dels 
valors que més es pot observar és 
que s'ha de lluitar davant les des-
gràcies; també, la igualtat entre les 
persones de diferents nivells soci-
als i el tercer, l'amistat per sobre de 
tot. Pot semblar una pel·lícula molt 
tràgica, però alterna fragments de 
comèdia.
Us convido a gaudir-la.

Oriana Fallaci

Aquest llibre, de l'es-
criptora italiana Oria-
na Fallaci, tracta sobre 

l'avortament en el s. XX, i del 
que suposaria ser mare solte-
ra, a la vegada que engloba 
aspectes relacionats amb la 
injustícia. Observa també la 
posició de la dona i de l'home 
en la societat, i de tot el que 
l'ésser l'humà podria patir pel 
simple fet d'haver nascut.

Ramón J. Sender

Relata les experiènci-
es de Nancy, una jove 
nord-americana que 

viatja a Espanya per estudiar 
els costums dels ciutadans del 
país, especialment els dels gi-
tanos. Moltes de les ocurrèn-
cies de la noia et fan riure, o si 
més no, gaudir d'una lectura 
que bé podria ser verídica.
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Enguany, els alumnes de 
l'escola de totes les secci-
ons continuen participant 

en la recollida d'aliments per 
CÀRITAS PARROQUIAL SANT 
SADURNÍ. 
Com sabeu, cada setmana un 
grup classe recull aliments i els 
dijous els fem arribar al local de Càritas Sant Sadurní. Allà 
veiem de prop el funcionament d'aquesta entitat a la vila 
i els voluntaris i voluntàries ens expliquen amb tot detall 
com treballen per ajudar a les famílies que més ho neces-
siten. Des de l'escola tornarem cada setmana per posar 
el nostre granet de sorra. This week we learnt about St. Patrick´s Day, a cel-

ebration on 17th March that comes from Ireland. 
Our Irish speaker, Adele, explained stories about 

leprechauns and pots of gold at the end of the rainbow 
and about how this day is celebrated in her country and 
in the rest of the world. The younger students made hats 
to wear on St. Patrick´s Day and the older students prac-
ticed Irish dancing and got a lucky green shamrock to 
take home which will bring them good luck, good health 
and happiness.

Aquest any a Portes Obertes hem celebrat que és 
l'any internacional del turisme sostenible i ho hem 
volgut reflectir en el nostre espectacle.

De 10 a 11 h van fer la missa de Portes Obertes i uns quants 
alumnes de l'escola van interpretar unes peces amb dife-
rents instruments musicals.
A les 11 h van començar a arribar pares i alumnes a visitar 
l'escola i les seves classes.
A les 12.30 h va començar el gran espectacle. Per comen-
çar, els capgrossos, els gegants, el centerí i els nens i ne-
nes de primària van fer una cercavila per tot el pati fins a 
situar-se als seus llocs. Després, els nens de primària van 
executar els balls tradicionals de Catalunya. Cada curs de 
primària tenia un ball diferent, adequat per la seva edat i el 
van representar molt bé. Després van actuar els castellers 
i van aconseguir que no caigués cap castell. En acabar la 
seva actuació, els capgrossos i els gegants van fer un ball 
mentre els alumnes de primària es preparaven per la se-
gona part de l'espectacle. La segona part consistia en fer 
una maleta amb una cremallera que s'obria i es tancava. I 
després, des dels seus llocs, els alumnes van anar a fer la 
rosa dels vents i cada curs era un vent diferent. Quan van 
haver dibuixat la rosa dels vents, tots els nens i nenes van 
cantar una cançó en anglès que havien après. Acabada la 
cançó, els alumnes es van aixecar i van anar desfilant cap a 
sota els porxos, per donar per acabat l'espectacle.
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Once again, a new opportunity to participate 
in the Tenth English Competition of the THE 
FONIX 2017, designed to promote the use of 

English among school students, has started.
We want to inform all of you that all the students in the 
5th and 6th of Primary, 1st, 2nd, 3rd and 4th of Second-
ary, and the whole Batxillerat of Sant Josep School par-
ticipated in the local stage which took place in the school 
between the 12th and 15th of January. All the students 
tried to do their best in the reading, writing and vocabu-
lary activities. We want to remark that both teachers and 
students felt very satisfied for their participation and the 
good results achieved.
Nevertheless only one student of each grade had to be 
chosen to represent our school in the regional stage. 
Hereunder we publish the winners and finalists to partici-
pate in the regional stage.

ANNA XIN (5th Primary), ONA LAUDO (6th Primary), 
JUANFRAN JIMÉNEZ (1st ESO), EUGENI PUIGIBET (2nd 
ESO), ANNA CARRASCO (3rd ESO), MAR RAVENTÓS 
(4th ESO), ANNA VERGE (1st BATX) and IVÁN MANEJA 
(2nd BATX).

Last Saturday 25th of February the finalists from our 
school went to Barcelona to the Regional Stage, where 
they had to do some writing tasks related to Design and 
Art. They had a great experience as the Primary stu-
dents site was in INEFC (Institut d'Educació Física de 
Catalunya) which is an impressive building which hosted 
the wrestling events for the Olympic games in 1992. For 
the first time the Batxillerat students had to go to the 

International House of Barcelona which is placed in some 
Modernist pavilions next to the Palau de la Música.
We want to congratulate all of them! Now, we will be 
waiting for the results which will be published shortly.

Eugeni Puigibet (2n d'ESO) and Anna Verge (1r Batxi-
llerat) won the regional stage of the Fonix 2017 and last 
Saturday 29th of April participated in the Final Stage. 
Now it is time to wait for the results and we want to wish 
them good luck! Our school wants to congratulate all the 
contestants for the extraordinary results. Well done! You 
did a great job!
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El passat dia 29 de març els alumnes de 3r d'ESO 
van assistir a una xerrada sobre sexualitat imparti-
da per la Dra. Annabel Laborda. Els alumnes, des 

de les tutories, van preparar unes preguntes on planteja-
ven els seus dubtes sobre aquest tema.

Els dies 1, 6 i 7 de març els alumnes de 2n d'ESO han 
realitzat el taller “El tabac al descobert”, on a tra-
vés de diferents activitats guiades per una persona 

experta en el tema es pretén generar actituds contràries 
al tabac i al seu consum, refermar la posició d'aquells que 
no han fumat mai i evitar o retardar l'experimentació amb 
el tabac.

Els alumnes de 1r i 2n d'ESO van assistir, el passat 
23 de març, a la sala d'actes del col·legi,  a una 
xerrada sobre Etologia i estudi del comportament 

animal a càrrec del biòleg Sergi Simón Quintana. Ha es-
tat una xerrada molt interessant, plena de curiositats i 
exemples de casos pràctics.

El dia 16 de març els alumnes de 3r d'ESO van gau-
dir d'una xerrada/taller a les classes respectives. El 
taller mostrava com n'és de perjudicial el consum 

excessiu d'alcohol, amb dinàmiques i experiments que 
donaven una visió fisiològica dels seus efectes.
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Enguany els alumnes de l'escola complementen l'as-
signatura de Ciències Naturals amb l'assistència al 
laboratori tot posant en pràctica diverses experi-

mentacions.

Un grup d'alumnes 
de 4t d'ESO, 1r i 
2n de Batxillerat 

han realitzat les proves 
XXII Cangur 2017 que or-
ganitza la Societat Cata-
lana de Matemàtiques al 
territori català i és impul-
sada per la societat inter-
nacional Le Kangourou sans Frontières.
La prova consta de 30 problemes de resposta tancada, 
amb tres nivells de dificultat i cinc opcions de resposta 
per a cada problema, que s'han de contestar en una hora 
i un quart sense l'ús de la calculadora. Els problemes es 
basen més en el raonament i l'enginy que en coneixe-
ments matemàtics específics.
La prova Cangur és una activitat matemàtica impulsada 
per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières. 
Aquesta associació, de caràcter internacional, reuneix 
personalitats del món matemàtic de nombrosos països. Té 
com a objectiu difondre la cultura matemàtica per tots els 
mitjans al seu abast i, en particular, per l'organització d'un 
joc-concurs anual que es desenvoluparà el mateix dia en 
totes les nacions participants. L'objectiu d'aquesta iniciati-
va és estimular i motivar tants alumnes com sigui possible 
i contribueix a la popularització de les matemàtiques entre 
la mainada i els joves. Es recolza en una participació massi-
va en un esdeveniment científic i assegura una àmplia base 
popular a aquesta activitat, sense cap objectiu de selecció 
nacional ni de comparació entre països.

GUANYADORS PROVA CANGUR A L'ESCOLA
JOSEP JANÉ (4t d'ESO), posició 175 de 9.653 participants 
(inclòs en la llista del 5% millors de Catalunya).
GERARD MONTANÉ (1r BAT), posició 109 de 5.852 par-
ticipants (inclòs en la llista del 5% millors de Catalunya).
ALEC LAGARDE (2n BAT), posició 395 de 3.748 partici-
pants.
Enhorabona a tots els participants i guanyadors!
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Com cada any, l'Ajuntament de Sant Sadurní organit-
za un cantata on hi participen tots els alumnes de 6è 
de primària 

de les escoles del 
poble, juntament 
amb els músics de 
l'escola de música.
Aquest any el di-
rector és en Xa-
vier Piquer i el títol 
de la cantata és 
CINCÀPATS.
Aquest any el tema de la cantata és l'alimentació i el motiu 
d'aquest és l' obesitat infantil, ja que en els darrers anys ha 
augmentat força.

La cantata narra l'aventura de dos amics que fent d'explo-
radors descobreixen l'entrada d'una cova. Allà cauen per 
una espècie de tobogan que els condueix a la ciutat de 
Cincàpats, on visiten els barris, que són els diferents grups 
alimentaris.

Les cançons aborden els diferents grups alimentaris i la 
seva importància.
La cantata es va celebrar el dia 6 d'abril a la pista d'hoquei 
del col·legi Sant Josep a les vuit del vespre.

Per tercer any consecutiu els alumnes de 1r i 2n d'ESO 
han dut a terme un projecte el qual enllaça les ma-
tèries d'anglès, música i tecnologia. Aquest projecte 

s'ha realitzat en grups d'uns deu o dotze alumnes i s'ha dut 
a terme en hores de classe.

El projecte es basa en agafar una cançó i canviar-li la lletra 
i després gravar un videoclip.
Primer de tot es va fer una presentació power point on es 
presentaven els membres de cada grup i després es va re-
alitzar el videoclip. Els alumnes vam tenir un dia per gravar 
el videoclip, el so i editar el video.

És un projecte el qual ajuda a la cohesió de grup-classe i es 
treballa l'anglès alhora que es gaudeix.
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Després d'estudiar filologia germànica, treballar a la Universitat de 
Viena i viure a Àustria; vaig decidir que realitzar la tesi doctoral en 
l'àmbit de la historiografia lingüística del castellà i l'alemany seria 

una manera extraordinària d'unir els dos països que ocupaven la meva 
vida llavors. Sempre m'havia fascinat veure com la gent era o no era capaç 
d'aprendre una llengua estrangera per desplaçar-se a un altre país, ja fos 
per feina, per amor… I vaig començar a pensar en la relació tan estreta 
que Espanya i Àustria havien tingut durant els segles XVI i XVII. I allà va 
començar tot.
Vaig dedicar els anys de doctorat a estudiar i investigar sobre els con-
tactes lingüístics entre els dos països a arrel dels matrimonis de prince-
ses espanyoles amb monarques austríacs; dels seus seguicis, que es van 
instal·lar a Àustria; dels enviats i ambaixadors que treballaven a la cort i 
dels soldats que també es varen desplaçar per lluitar i defensar Viena de 
diferents enemics.
Es tractava de saber qui va aprendre la llengua de qui i com es co-
municaven oralment, com era l'aprenentatge de llengües estrangeres a 
l'època, quins mètodes es feien servir, què passava amb els intèrprets i 
quines eren les llengües més apreses.
Tot aquest estudi em va permetre conèixer una vessant desconeguda i 
al mateix temps fascinant de la importància de la llengua en la comuni-
cació i la comprensió en dues cultures diferents.
Ara, després d'un temps de repòs i d'ampliació de la investigació, la reconeguda editorial alemanya Reichenberger 
publica la meva investigació sota el títol: "Contacto de lenguas y pueblos: el español y el alemán en la Austria de los 
siglos XVI y XVII".

El Premi Sambori és un concurs de Narrativa que organitza ÒMNIUM CULTURAL des de 2006 i que està adreçat 
als alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat.
Enguany, les alumnes Paula Cassadó Valls i Alba Garcia Pérez de 2n de Batxillerat del nostre Col·legi han estat les 

guanyadores de la zona Penedès-Garraf-Anoia.
El passat 23 de març al vespre, van recollir el premi 
al Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú. En l'acte hi 
van assistir els premiats amb els seus familiars, part 
del professorat i/o directius dels centres escolars, el 
jurat i representants d'Òmnium Cultural i del Pre-
mi Sambori. També hi havia l'alcaldessa de Vilanova 
que va ser qui va tancar el lliurament de premis amb 
un discurs d'agraïment i motivació.
L'acte s'inicià amb uns parlaments-diàleg entre 
dos portaveus de les entitats organitzadores i 
posteriorment hi hagué el lliurament de premis que 
s'anava alternant amb unes actuacions de màgia. 
De fet, l'acte estava titulat “La màgia de les lle-
tres”, perquè tal i com van citar els presentadors “la 
literatura no serveix per a res, és un art. I qui vulgui 
coses útils, que vagi a la ferreteria” (cita de l'autora 
Isabel Clara Simó).
Aquest premi va de la mà de la Fundació Sambori 

del País Valencià que és qui va iniciar aquest concurs el 1998.  L'organització ha sabut incentivar els nois i noies dels Països 
Catalans i en aquests moments és el concurs escolar europeu amb més PARTICIPANTS.
Les nostres alumnes ja en formen part i ara passaran a la final Nacional. ENHORABONA!
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El passat dia 17 de gener, l'alumne Javier Méndez 
Cañada va guanyar el primer premi de la categoria 
juvenil del “Festival Internacional de Curtmetratges 

Santiago Arizón” de Sant Vicenç dels Horts amb el seu 
curtmetratge “Hi ha algú?”
El curtmetratge, que també compta amb la participació 
de l'alumna Paula Lucena Navarro com a actriu i maquillat-
ge, és el primer projecte independent que duen a terme i 

que presenten a concurs. Aquest es va alçar amb el premi 
de la categoria juvenil, dedicada als menors d'edat. En el 
concurs hi participaven una trentena de petites pel·lícules 
d'arreu d'Espanya.
L'entrega de premis es va fer el mateix dia 17 a la Bibliote-
ca Municipal del poble del Baix Llobregat, on van poder 
assistir amb família i amics.
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w w w . s t j o s e p . c o m

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 jus-
tícia, 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.
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