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Agraïm la col·laboració de totes les persones que han participat en la realització
d’aquesta edició de “El Crit” i us desitgem a tots que tingueu un 

bon estiu!

Realització:

Esther Carnicer
Pilar Estrada

Maquetació i disseny:

Jordi Sendra

Ajudants de realització:

Anna Agustí
Teresa Sanmartín
David Mas
Conchi Cadenas
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Editorial
APRENENT DELS NENS

Tolstoi i Saint-Exupéry, dos autors ben diferents,
han aparegut recentment en els mitjans de comunicació
a través dels seus contes. No és més que un símptoma
de la vigència de les seves obres.

No fa massa dies, en una entrevista, Ágnes He-
ller relatava un famós conte del novel·lista rus Lleó Tols-
toi: La camisa de l’home feliç. El conte explica que en les
llunyanes terres del nord, un zar estava greument malalt
(avui diríem que tenia una depressió) i va reunir tots els
metges del país, els quals li varen aplicar un munt de trac-
taments infructuosos. El zar va arribar a prometre la mei-
tat dels seus béns a qui el guarís del seu mal. Va arribar
gent de tot arreu amb múltiples propostes, però va ser un
trobador el qui li va donar la solució: -l’única medecina per
al seu mal és buscar un home feliç i posar-se la seva ca-
misa. De seguida, emissaris del zar varen partir cap a tots
els racons de la terra buscant-lo. Tanmateix, es van trobar
que la missió no era fàcil: aquell qui tenia salut no tenia
béns, qui tenia béns no gaudia de l’amor, el qui gaudia de
l’amor es queixava dels fills ...

Fins que un dia els soldats del zar varen passar
pel costat d’una cabana atrotinada i rònega i  varen sen-
tir un home assegut a la llar de foc que es meravellava
de la bellesa de la vida: -Amb la feina feta, una salut de
ferro i amics i familiars que m’estimen, què més puc de-
manar?

De seguida, la notícia va arribar a Palau i el fill
del zar va ordenar que li donguessin el que calgués a
aquell home per la seva camisa. Tothom va començar a
preparar les celebracions per la previsible recuperació del
zar, però, al cap dels dies, els emissaris varen tornar amb
les mans buides. 

-On és la camisa de l’home feliç? Necessito que
se la posi el meu pare - els va dir el fill del zar.

-Senyor -varen contestar afligits els emissaris-,
l’home feliç no té camisa.

Evidentment, la moralina del conte és que la feli-
citat no es pot traslladar materialment d’una persona a
l’altra i, per descomptat, que la camisa de la felicitat és la
pell mateixa de l’home (una actitud optimista, satisfacció
pel que has fet, gaudir de salut, mantenir bones relacions
i conformar-te amb el que tens). El record d’aquest conte
se’m va fer present justament en veure una notícia sobre
l’espectacle MUSICAL dirigit per Manu Guix sobre El Petit
Príncep d‘ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY. Un text meta-

fòric i ple de poesia i filosofia. Una reflexió sobre l’amis-
tat, l’amor, la responsabilitat i el sentit de la vida. És el
conte de l’aviador que acaba al desert, on hi troba el petit
príncep, que ve de l’asteroide B-612 i li explica el seu
viatge. D’ell m’agradaria citar-ne algunes frases i acabar
tancant-ho amb una reflexió.

Totes les persones grans han començat essent 
nens. (Però n’hi ha poques que se’n recordin).
Les persones grans sempre necessiten explica
cions.
Recte endavant no es pot anar gaire lluny.
Els nens han de ser molt indulgents amb les per
sones grans.
Les persones grans són molt estranyes.
Em pregunto si les estrelles estan il·luminades 
perquè cadascú algun dia pugui trobar la seva.
Només s’hi veu bé amb el cor. L’essencial és invi
sible als ulls.
És el temps que has perdut amb la rosa, que la fa 
tan important.
No s’està mai content allà on s’és.
Els nens són els únics que saben què busquen.

El Petit Príncep és una d’aquelles obres per a
nens que els adults ens hem apropiat, i de manera equi-
vocada; n’agafem fragments per a ocasions especials,
per a Sant Jordi, per regraciar un amic ... Però el que hau-
ríem de fer és llegir-lo des de la pell dels nens, amb totes
les dificultats que això comporta. Saint-Exupéry s’adreça
a ells, vol parlar-hi, vol captivar-los amb un personatge
que és un nen de set o vuit anys -com ells- que vola de
planeta en planeta. Un nen de set o vuit anys està
col·locat en la frontera entre el que té sentit i la realitat,
entre el seu món i el món dels adults. I l’heroi del conte -
ho podem veure a les frases anteriors- fa els seus co-
mentaris sobre el món dels adults i en vol defensar els
nens, d’aquest món.

Si els adults som capaços de fer això, si som ca-
paços de posar-nos en la pell dels nens en l’edat del per-
què, si som capaços de recordar que vam ser nens abans
de ser grans ... potser llavors entendrem el veritable sig-
nificat  del conte que Tolstoi va escriure a principis del
segle XX. Creiem que hem d’educar els nens per tal que
siguin capaços d’adaptar-se al món que vivim. Potser
convé també que els adults aprenguem que vàrem co-
mençar essent nens i potser cal que reaprenguem el que
és essencial, però que és invisible als ulls.

Xavier Ambròs - Director Gerent
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Aquest any hem engegat la iniciativa
d’esdevenir centre examinador de les Pro-
ves del Cambridge. En col·laboració amb
Merit School, el dia 13 de juny alumnes de la
nostra escola s’han pogut presentar als exà-
mens del KET, el PET i el First. En aquestes
proves també hi han participat alumnes d’al-
tres escoles de municipis del voltant, com la
mateixa Escola Pia Caldes. Abans d’aquesta
data, també, un parell d’alumnes nostres ja
havien superat amb èxit la prova del First.
D’aquesta manera, la nostra escola esdevé
el centre educatiu examinador referent de la
zona. La condició és que hi hagi un nombre
d’alumnes mínims per tal  que Merit School
pugui fer la convocatòria de les proves en el
nostre centre. Aquest any, per exemple, no
hem pogut tenir un nombre suficient d’alum-
nes d’educació primària per fer les proves
de Young Learners, però sí les dels alumnes
de secundària.
Els exàmens de Cambridge són acceptats
per més de 15.000 universitats, empreses i
governs de tot el món. En alguns casos per-

meten accedir a l’educació superior, millorar
les oportunitats laborals i, gràcies al seu re-
coneixement internacional, augmentar les
opcions a l’abast tant d’estudi com de treball.
Les diferents certificacions d’anglès general
que s’ofereixen abasten les quatre habilitats
lingüístiques principals – comprensió i ex-
pressió oral i escrita- i avaluen l’habilitat de
comunicar-se en anglès en situacions reals.
Al llarg d’aquest any també hem ofert  acti-
vitats extraescolars de preparació d’aques-
tes proves i, en un moment determinat, s’ha
ofert a tot l’alumnat de l’escola la possibilitat
de fer un simulacre gratuït d’examen amb
examinadors oficials per veure el nivell en
què es trobava l’alumnat. Amb aquestes ex-
pectatives esperem que l’any que ve siguin
encara més els alumnes que es presentin a
aquestes proves oficials. El futur s’ha d’anar
llaurant dia a dia!

Xavier Ambrós

JA SOM CENTRE EXAMINADOR DE LES PROVES DEL CAMBRIDGE!
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Infantil
ENS FEM GRANS

A P-3 durant el darrer trimestre els nens i nenes aprenen a re-
conèixer el seu nom a partir de la seva primera lletra i també co-
mencem a conèixer la resta de lletres de l’abecedari.
Durant aquests dies cadascú ha pintat la seva inicial amb pinzell
i ha posat farina de galeta per sobre. Què bé que ens ho hem
passat!!!!

P-3
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JA LLEGIM!!!

Ara que s’acaba el curs els nens i nenes de P5 ja sabem llegir força i ens agraden molt les
històries que s’amaguen als contes que tenim a l’escola. Per això hi ha estones on ens con-
centrem moltíssim i gaudim d’aquest món tan fantàstic.

P-5

In
fa

nt
il

EL CAVALL

Com cada curs, aquest any
també hem escollit un projecte
per treballar durant el tercer tri-
mestre. Després de fer vota-
cions, ha sortit per “MAJORIA
ABSOLUTA” El Cavall (el tema
havia de ser un animal de la
granja).

Per poder conèixer moltes
coses d’aquest animal, hem
anat d’excursió a CAN BOSCH
i allà hem descobert algunes
coses que encara no sabíem.
És una excursió preciosa i molt
interessant!!

P-4
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MARINELAND

El passat divendres els nens i nenes de 1r vam anar a Marineland. Allà vam poder veure
un espectacle de lloros i papagais, de lleons marins i de dofins. Hi havia un lloro que multi-
plicava, un lleó marí que ballava amb la domadora i els dofins feien uns salts espectaculars.
Després vam anar a dinar al parc Francesc Macià de Malgrat. Ens ho vam passar d’allò més
bé!!!

1r  Primària
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LA CARTA

A segon estem aprenent a escriure cartes. Estem molts contents perquè hem escrit i hem
rebut una carta d’un company de la classe. L’hem llegit davant de tots i ha estat molt divertit.
Com a cloenda, també hem escrit una carta molt emotiva als nostres pares i hem anat a tirar-
la personalment a la bústia més propera. Esperem que als nostres pares els hi faci també
molta il·lusió.

2n Primària
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EXCURSIÓ AL CORREDOR

El dilluns 27 d’abril tots els alumnes de tercer
de primària vam anar d’excursió al Parc del
Corredor. 
Quan vam arribar a l’escola ens vam esperar
que vingués a buscar-nos l’autocar prepara-
rant-nos per la gran aventura que ens espe-
rava.
Quan vam arribar al Corredor els monitors
que hi havien es van presentar. Seguidament
vam seure en unes taules de pícnic i vam es-
morzar. Quan vam acabar, ens vam distribuir
per classes i vam anar a visitar el bosc. Els
monitors ens van donar una llibreta per a ca-
dascú per escriure tot el que anàvem trobant
i observant. Vam poder observar moltes
coses. Des d’animals que hi vivien fins a flors,
arbustos i arbres.
Quan vam acabar l’activitat vam tornar a les
taules perquè era l’hora de dinar. Després
vam poder jugar una estona però poc perquè
es va posar a ploure. Un cop passats quinze
minuts, va deixar de ploure i vàrem poder se-
guir jugant l’estona que quedava.

Quan ens van dir que havíem de marxar, vam
recollir les motxilles i vam pujar a l’autocar di-
recció cap a l’escola. Va ser un dia genial!! 

Sara Miralles i Eloi Prat
3r Primària D

Unai Gil i Màrius Castaño
3r Primària C
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VISITA DOLÇA!

Aquest trimestre, a expressió escrita, estem
estudiant com redactar una recepta de cuina.
El dia 11 de maig ens va venir a visitar en
Joan Gallego (el pare de la Lara de 4t A) que
és un gran xef del restaurant Sant Miquel de
Vallromanes. A part que li agrada molt cuinar,
el seu  hobby és la pastisseria. Per això ens
va fer un “SACHER” format per pa de pessic
de xocolata, mousse de xocolata, confitura de
maduixa i, per sobre, el bany de xocolata. A
part de fer el “SACHER”, ens va portar un mini
“SACHER” per a cada nen/a  i estaven molt

bons i, sobretot, molt dolços. Va ser un dia per
llepar-se els dits!
MOLTES GRÀCIES JOAN !

Laia Pérez 4t A
Noa Gasco 4t B

Marta Duxans 4t C
Alba Vázquez 4t D

Primària
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LA LLIBRETA

Durant aquest curs, l’expressió escrita, també l’hem treballat amb una llibreta. Cada quinze
dies presentàvem els nostres escrits que feien referència a diferents tipologies de text. 
Una d’aquestes tipologies ha estat la carta de presentació que l’hem fet en castellà.
En Ferran ens va sorprendre amb la seva carta.

QUERRÍA TENER MÁS AMIGOS
Hola, soy Ferran y tengo 11 años. Quería deciros que me cuesta hacer amigos. A veces soy
agresivo, violento y me hago el superior. Pero también tengo cosas buenas: soy creativo,
imaginativo, honesto...
Con eso quería deciros que también soy bueno. Por favor, sed amigos míos. Os necesito
para que me ayudéis a controlarme.
Gracias por escucharme.

Ferran Corbera  
5è C 

Una altra tipologia ha estat inventar-se una
història que els alumnes van haver de fer a
les seves llibretes per tal de poder preparar
la seva expressió oral d’aquest últim trimes-
tre.  
La següent història va sobre un fantasma a
l’escola... Molt interessant!

L’ARTHUR, EL MI-
LLOR FANTASMA
Era un dia assolellat,
un dilluns. Estàvem
esperant que sonés el
timbre i ring !!!!!!!!!!! Va
sonar i ens vam anar a
les classes. La profes-
sora ens va dir que
havia arribat una nena
nova de la Xina. Em

pensava que seria una d’aquelles nenes que
són molt tímides, però al cap d’un mes érem
les millors amigues. Resultava que teníem

molt en comú. Vaig notar, però, una cosa
molt estranya. Cada dijous entrava a la sala
de música! Així que un dia  vaig decidir en-
trar-hi discretament. La vaig escoltar parlar
amb algú, vaig mirar i no hi havia ningú més
que ella. Era molt estrany. Fins que un dia
em vaig armar de valor i li vaig preguntar
amb qui parlava. Al principi no m’ho va dir,
però jo vaig insistir, i molt! Finalment em va
explicar que era un secret, tan secret, que
l’escriuria en un diari i el tancaria amb un ca-
denat. Li vaig dir que m’ho digués, que podia
confiar amb mi, i va ser llavors quan em va
dir que parlava amb l’Arthur, l’esperit de l’an-
tic professor de música. Al principi no m’ho
vaig creure, però em va prometre que ja me’l
presentaria. El dijous vam anar a la sala de
música i la Luci es va posar a parlar amb ell.
Després vaig sentir una veueta al costat. Era
ell, l’Arthur! Resultava que érem les úniques
de l’Escola Pia que podíem parlar amb ell. 
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guntar què era . Em va respondre que era la
seva famosa recepta de fantasmes, i la re-
cepta deia així:
“Dos trossos de mantega, una rajola de xo-
colata, tres prunes, dues olives negres i ver-
des, farina i llet”. Semblava que n’hagués
menjat! 
Aquell dia vam tenir una excusa per quedar-
nos a la sala de música, havíem d’acabar
uns deures. D’amagat ens vam emportar
una pilota i una corda de saltar. La Luci
m’havia dit que li agradava jugar a això. Hi
havia una cosa que em preguntava des de
feia temps. Quan hi havia classe de música,
on s’amagava? Doncs s’amagava al quadre
del fantasma amb pinzells que hi havia en
aquella aula! Quan teníem un control de
flauta ell ens el feia. Què guai!!!!!!!! Pel que
m’havia dit la Luci era molt tossut, quan volia
una cosa, la volia ja! Al cap d’uns anys, des-
prés de graduar-me, vaig anar a la sala de
música i no el vaig trobar. Vaig preguntar a la

Luci si sabia on era i ella em va dir que havia
investigat i que havia descobert que havia
estat allà amb nosaltres fins el dia de la nos-
tra graduació, perquè el seu propòsit era
veure a dues alumnes seves graduant-se.
Em va explicar que quan això es complia els
fantasmes se n’anaven al cel, i ell ja ho havia
complert; per tant, l’Arthur ja no hi era.  
I us explico aquesta història perquè m’a-
grada recordar aquells moments en els que
estava amb l’Arthur, el millor fantasma!!!
ohhhhhhhhh 

Daida Belmonte 5è B 

LA LLIBRETA

UNA CIUDAD ESPAÑOLA: BILBAO

Kaixo, hola, mi nombre es Clara y hoy os voy
a presentar mi expresión oral sobre una ciu-
dad española que es Bilbao, y ¿por qué Bil-
bao? Pues porque yo tengo un poco de
sangre bilbaína y es que mi padre y toda su
familia son de allí.
Bilbao pertenece a la comunidad autónoma
del País Vasco, también conocida por Eus-
kadi. Es la capital de la provincia de Vizcaya.
Está situada al norte de España, muy cerca
de la frontera de Francia, a 600 km de Barce-

lona, y está bañada por el mar Cantábrico.
El alcalde de Bilbao es Ibón Areso. Tiene
350.000 habitantes. En su escudo sale la ría
Nervión y la iglesia de San Antón. Hablan dos
idiomas, el español y el euskera.
Podemos ir en tren que el viaje duraría 6-7
horas; en coche, que tardaríamos igual que
en tren y, por último, una manera más cara
pero más rápida de ir es en avión. El trayecto
duraría aproximadamente 1 hora. Luego es-
taríamos a 15-20 minutos del centro de la ciu-
dad. También podemos ir en autobús.
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Si algún día vais a Bilbao os recomiendo que
en vuestra maleta traigáis una chamarra,
como dicen allí, o un chubasquero o paraguas
ya que en Bilbao hace un clima oceánico tem-
plado.
Las temperaturas medias en verano son entre
25-26 grados, y las medias en invierno son
entre 6-7 grados. Las precipitaciones son
abundantes todo el año, y allí la lluvia fina la
llaman chirimiri.
Bilbao está rodeado por montañas y ríos. Por
Bilbao pasa la ría Nervión.
Sus habitantes viven de la industria del metal,
de los servicios como el banco Bilbao Vizcaya
o del turismo.
Si algún día vais a Bilbao veréis que es una
ciudad pequeña, agradable y cultural.
A sus habitantes les encanta salir a la calle a
tomar un vinito, la verdad es que la gente es
muy simpática.
Uno de los monumentos más destacados es
el museo Guggenheim que tiene forma de
barco porque está muy cerca de la ría. Lo
construyó Frank Geri, un arquitecto cana-
diense en 1.997. Tiene una estructura hecha
con todo tipo de flores, es un perro que se
llama Puppy que hace 12 metros de altura.
También tenemos el campo de fútbol del At.
de Bilbao, se llama San Mamés.
El teatro Arriaga que se cantan óperas y se
hacen muchos conciertos, está situado en la
parte vieja de la ciudad, que es el Arenal.
Disponen de metro, su boca de entrada la
construyó Norman Foster.

Después de ver estos monumentos podría-
mos ir a cualquier restaurante que os aseguro
que en todos encontraréis: bacalao al pil pil,
merluza en salsa verde o chipirones en su
tinta, ya que Bilbao se centra especialmente
en los productos del mar. Si tenemos sed nos
recomendaran probar el Chacolí que es un
vino blanco típico de Bilbao y el mosto que es
zumo de uva.
En cuanto a los postres: una buena cuajada
en un kaiku (es el recipiente donde se servía)
Y un buen arroz con leche.
Aquí se celebra el “caga tió”, pero en Bilbao
se celebra el “Olenchero”, que dice la leyenda
que era un carbonera que bajaba de las mon-
tañas y el día de Navidad trae regalos a todos
los niños y niñas de la ciudad. También tene-
mos las “Procesiones de Semana Santa” que
cada grupo cultural saca sus esculturas e
imágenes y las representa delante de la co-
munidad en forma de rua.
De fiestas patronales tenemos el día de la
“Virgen de Begoña” que es la patrona de Bil-
bao, de fiestas importantes están el día de la
comunidad autónoma y la semana grande
que es la semana de fiestas de Bilbao.
El traje tradicional es el de aldeano o aldeana.
Hoy en día la gente lleva una chapela que es
como una boina típica de Bilbao.
El baile tradicional son las danzas vascas, la
de Bilbao es el Aurresku.
Bilbao ha cambiado mucho gracias a 15 mo-
numentos que han hecho la ciudad más mo-
derna. 

Clara Madina  5è D 
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mals invertebrats, hem fet una petita descrip-
ció d’un d’aquests animals.

L’ESTRELLA DE MAR
L’ estrella de mar és un animal molt curiós i
bonic que viu al fons del mar, però és molt di-
ferent a la resta d’animals marins. Les estre-
lles són de color taronja  i tenen cinc braços.

Tenen un punt al mig del cos que els hi ser-
veix de boca per poder menjar. No té esque-
let i el seu cos és molt flexible. Viu sempre a
sobre del fons marí i com que no té aletes es
desplaça arrossegant-se.
És un animal molt interessant!

Ruth Rodríguez  5è A 

JORNADA D’ESPORT I CONVIVÈNCIA A MATARÓ

El divendres 8
de maig vam
anar a Mataró
a fer les Jorna-
des d’Esport i
Conv ivènc ia
(JEIC) amb els
nois i noies de
6è de totes les

Escoles Pies de Catalunya.
Les jornades consistien en practicar un esport
que havíem escollit les setmanes anteriors a
educació física. Després, quan ja vam tenir
l’esport escollit, vam haver de fer un sorteig
per veure quines persones s’admetien o no a
l’esport que havien escollit anteriorment. Si no
quedaven places havíem de tornar a escollir
un altre esport que quedés lliure. Quan els es-

ports van estar escollits, vam anar a Mataró a
passar-nos-ho bé i a aprendre a conviure amb
altres persones que no coneixíem.
Vam dinar al Parc de Mataró. Érem més de
1300 nois i noies de 6è! Allà vam seguir con-
vivint i coneixent-nos amb diferents alumnes
d’escoles Pies de Catalunya. 
A la tarda vam anar al poliesportiu i allà van
actuar dos nens que ballaven de meravella!
Llavors va venir un noi a fer una activitat amb
tubs d’objectes que pots trobar pel carrer. Fi-
nalment, un artesà de Mataró ens va donar un
petit i dolç detall, una piruleta de xocolata!
Va ser un dia molt complet i profitós.

Anna Pérez
6è A
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Secundària
La lectura de la unitat 8 de llengua catalana a
1r d’ESO és una rondalla que es titula El ge-
gant de la neu. Entre altres personatges sur-
ten uns padrins (els avis en el dialecte
nord-occidental) del Pirineu que, en no tenir
fills, decideixen fer un ninot de neu que cobra
vida a l’escalfor de la llar. Prenent aquests
avis com a punt de partida, des de l’assigna-
tura es va proposar als alumnes que parlessin
dels seus avis: la seva vida quan eren petits,
on vivien, quin era el seu ambient familiar,
com pactaven les coses amb els seus pares,
quina era la seva relació amb els amics i les
amigues... A continuació podreu llegir un pa-
rell d’aquests textos:
La meva àvia
La meva àvia Jesusa va néixer el 19 d’agost
de 1935. Ara té 79 anys i viu al C/ Goya 25 4t,
però quan era petita vivia al carrer de davant
de la fàbrica Roca Umbert. Va estudiar a l’Es-
cola Pia, que llavors era una escola de ger-
manes, les germanes Carmelites de
Joaquima de Vedruna. Va treballar a Can Mi-
ralles de soltera i a Can Valentí quan es va
casar. Can Miralles és una botiga de la Por-
xada on encara avui venen sabates, i Can Va-
lentí era una botiga que estava on ara hi ha la
Gestoria Coll, a C/Prat de la Riba 25 on ve-
nien vetes i fils, una Merceria que era de la
família del meu avi. Es va casar amb en Pere
Coll Tàpies, el meu avi, a Sta. Eugènia del Ta-
gamanent. La iaia ja coneixia l’avi Pere per-
què era quasi un veí, ja que ell vivia des de
petit al carrer Prat de la Riba, que està molt a
prop de l’Escola Pia. Es van fer amics a la
festa del barri, una festa que es feia tots els
anys per celebrar el sant del respectiu barri.

Van tenir tres filles, la Roser Coll Arenas, la
Ma Rosa Coll Arenas i la meva mare, la Mont-
serrat Coll Arenas.
També cal mencionar que, d’anècdotes i ex-
periències, no en falten. Per exemple, quan el
meu pare va anar per segona vegada a casa
els avis, els seus sogres, el meu avi li va dei-
xar que obrís l’ampolla de vi. I en obrir  l’am-
polla de vi, va fer força per treure el tap de
suro, el va empènyer cap endins i tot el vi va
anar a parar al sostre, acabat de pintar de
blanc. I tot i així l’àvia no es va enfadar!
En fi, que els meus avis són únics i punt.

Salvador Rodó
1r ESO C

La meva àvia

La meva àvia es diu Mercè Riera i té una vida
plena de moments importats i interessants.
Va néixer el 19 d’agost del 1944 i viu a Gra-
nollers, on sempre hi ha viscut amb els seus
pares i els seus 8 germans. Ella era la filla que
feia número sis.
El seu ambient familiar era molt alegre i di-
vertit, perquè si no jugava amb un, era amb
l’altre, i si no es barallava amb un, es bara-
llava amb l’altre, però per qualsevol cosa que
passés sempre s’acabaven demanant perdó.
Ella diu que mai portava la contra als seus
pares, que si era com ells deien, ho havia de
fer com li deien. En canvi ara és tot el contrari,
ara diu que els fills protesten molt.
La meva àvia diu que es relacionava molt i
encara es relaciona, sobretot amb les noies. 

ELS AVIS
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rebé a tot Granollers i sempre que passegem
amb ella cada cinc minuts ens hem de parar
perquè troba alguna persona amb la qual
xerra.

L’escola de la seva època era de noies: esta-
ven separats els nois de les noies.
Ella anava a una escola de monges, situada
on ara és l’Escola Pia de secundària.
El que més li va agradar era que el seu pare
sempre la portava amb un carro de cavalls.
Ja començaven a haver-hi cotxes i el seu
pare en tenia un, però tenien el costum d’a-
nar amb el carro de cavalls, doncs el seu ne-
goci era comprar i vendre cavalls.

Va conèixer al meu avi d’una manera que
crec que és un mica estranya i  alhora normal:
com que no la deixaven anar de festa, el que
feien era caminar a munt i avall per una car-
retera en la qual ho feien tots els joves, i un
dia el meu avi va veure a la meva àvia i va co-
mençar a caminar (dissimuladament) a la
seva vora.
També hi va ajudar, que les famílies es cone-
guessin i una germana seva anava a la classe
d’un germà del meu avi.

Quan la meva àvia es va casar volia tenir set
fills i volia treballar a la mateixa empresa que
el meu avi, però no va poder ser com ella es
pensava; les coses van ser molt diferents.
La meva àvia va tenir 4 fills, dels quals 2 d’ells
van ser discapacitats, llavors va haver de
quedar-se a casa per cuidar-los.

Les coses que l´han fet més feliç es haver tin-
gut  un marit extraordinari, és a dir que se l’es-
timava moltíssim i l’havia ajudat en moltes
coses. També tenir  4 fills i que dos d’ells tin-
guessin problemes, els dos fills discapacitats,
la Claudia i en Josep Maria ja són al cel, van
fer que la meva àvia aprengués moltíssimes
coses…

El que jo penso és que la meva àvia és la mi-
llor persona que he conegut mai, perquè sem-
pre està pendent dels altres, fins i tot amb el
meu avi van fundar El Xiprer on donen men-
jar i roba als pobres i cada dia comparteixen
taula amb els que ho necessiten.
El meu avi també va ser molt bona persona,
també va ser amb la meva àvia  el fundador
del Xiprer i a més de Montserrat Montero, una
escola per discapacitats… Tot i que ara sigui
al cel.

El que m’ha sorprès més del que m’ha expli-
cat la meva àvia és que no m´ha dit res  dels
seus grans premis (jo pensava que en parla-
ria una mica) com la Creu de Sant Jordi, el
premi de la ONCE, La Medalla de la Ciutat...
Crec que no ha parlat d’això perquè no li im-
porten els premis que li donin, el que més li
agrada i interessa és ajudar als altres.

A mi m’ha agradat molt tot el que m’ha expli-
cat perquè he entrat una mica en la seva pell
i he sentit coses  una mica tristes i coses molt
divertides.

Max Quincoces
1r ESO D
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Secundària

L’altre dia va ser un dels millors patis del curs. Les
alumnes de 2n d’ESO ens vam reunir per jugar un
emocionant partit de futbol. Va ser el primer partit de
futbol femení de la història de l’Escola Pia a l’hora
d’esbarjo.
Les convocades ens ho vam passar d’allò més bé
entre riures, corners i gols. El partit va finalitzar em-
patat però en farem un altre per desempatar. Espe-
rem que a primer d’ESO també s’hi apuntin algunes
nenes per jugar contra elles. A veure si l’any que ve
segueix en peu aquesta increïble idea!
Amb aquest partit hem potenciat la convivència, ac-
ceptació i respecte a la diversitat. Hem fet activitat fí-
sica i salut i hem gaudit del temps de lleure de forma
divertida amb les companyes.
Animem a la pràctica de l’esport femení!!!

Lara Dias, Maria González
Tània Moya,  Laura Tuxans

Laura Hospital, Marina Falcó
Maria Luisa,  Mariona Macarrilla

Laura Caro, Jessica Cortés
Leslie Valdez, Marta Castells
Clara Duxans, Sònia Bartrés

Laura Cantí

FUTBOL FEMENÍ
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El dimarts 5 de maig vam anar a la sala Sant
Francesc i ens van presentar la publicació del llibre
Paraules per a vuit espais, que segur que ja us deu
sonar. A l’escola, vam participar els alumnes de 2n
d’ESO fent un escrit sobre un lloc, un espai de Gra-
nollers. Aquest any a l’escola Pia vam descriure
l’Arxiu Comarcal i la Plaça del Peix. Molts dels es-
crits van ser meravellosos. Aquest fet ens va donar
l’oportunitat de crear històries i imaginar fantasies
sobre petits tresors de la nostra ciutat. Així doncs,
tots vam aprendre alguna cosa nova sobre Gra-
nollers, el lloc on vivim. Després d’una selecció amb

tots els escrits de 2n d’ESO de Granollers, alguns
d’ells es van publicar en aquest llibre. Un llibre, per
a mi, molt important i original perquè ens dóna a
conèixer aquesta ciutat amb els ulls d’un nen, d’una
manera divertida i fantàstica. Aquest llibre el
guardaré al prestatge, junt amb els onze més dels
anys anteriors. Al cap d’un temps, pot ser que els
ensenyi als meus fills, fent que gaudeixin d’aquesta
bonica ciutat, com ho faig jo.

Alba Roma Gómez
2n ESO B

ELS AVIS

UN SANT JORDI DIFERENT

El dimecres 29 d’abril sis alumnes de 2n d’ESO
vam anar a P4 a fer una representació de Sant
Jordi amb titelles per als nens petits. Les titelles les
havíem fet nosaltres l’any anterior a l’assignatura
de tecnologia. La història l’havia escrit un alumne
de la nostra classe. La història anava d’un Sant
Jordi diferent, que tenia un final on en el drac es
tornava vegetarià i es feia amic de la princesa.
Vam estar uns dies preparant el decorat, el guió i la
representació. I quan va arribar el dia de l’actuació
estàvem una mica nerviosos però, un cop vam aca-
bar de fer-la a la primera classe, ja vam perdre la
vergonya. Després cantàvem un parell de cançons
de Sant Jordi  i els nens ens ajudaven. Seguida-
ment, els deixàvem les titelles per a què les pogues
sin tocar, moure, veure de més a prop... I cap al
final, els vam regalar una rosa de cartolina que
havia fet la professora de plàstica. A tots els nens
els va encantar i es van divertir molt i les professo-

res també s’ho van passar molt bé. Va ser una ex-
periència molt interessant  on els actors també van
gaudir. Ens agradaria tornar a fer la representació
a altres cursos d’educació infantil.

Raimon Vivancos - Arnau Oliveras
Miquel Palet -  Isaac Jarque

Núria Pou  - Paula Rodríguez
2n ESO D
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Secundària
A la unitat 8 del llibre de llengua catalana de 2n d'ESO es presenten vàries cançons d'autor. Aprofitant-ho, es va
demanar als alumnes que traduïssin al català una cançó d'una altra llengua que els agradés molt. Què us sem-
bla el resultat d'una aquestes propostes? Es tracta d'una peça d'en Nicky Jam que porta per títol El perdón:

Dime si es verdad
me dijeron que te estás casando

tú no sabes lo estoy sufriendo
esto te lo tengo que decir.

Cuéntame, tu despedida para mi fue dura
será que te llevo a la luna
y yo no supe hacerlo así.

Te estaba buscando, por la calle gritando
esto me está matando. (¡Oh no!)

Te estaba buscando, por las calles gritando
como un loco tomando...

Es que yo sin ti, y tú sin mi
dime quién puede ser feliz

esto no me gusta, esto no me gusta…
Es que yo sin ti, y tú sin mi
dime quién puede ser feliz

eso no me gusta, eso no me gusta...
Y yo sin ti, no aguanto más

por eso vengo a decirte lo que siento
estoy sufriendo la soledad. (¡Oh!)

Y aunque tu padre no aprobó esta relación
yo sigo insistiendo a pedir perdón

lo único que importa está en tu corazón.
Te estaba buscando, por la calle gritando

esto me está matando. (¡Oh no!)
Te estaba buscando, por las calles gritando

como un loco tomando...
Es que yo sin ti, y tú sin mi
dime quién puede ser feliz

esto no me gusta, esto no me gusta…
Es que yo sin ti, y tú sin mi
dime quién puede ser feliz

eso no me gusta, eso no me gusta...
Yo te jure a ti ese eterno amor

y ahora otro te da calor
cuando en las noches tienes frio. (¡Oh!)

Yo sé que te parece mejor
pero yo estoy en tu corazón

y por eso pido perdón.
Es que yo sin ti, y tú sin mi
dime quién puede ser feliz

esto no me gusta, esto no me gusta…
Es que yo sin ti, y tú sin mi
dime quién puede ser feliz

eso no me gusta, eso no me gusta...

Digues-me si és veritat
em van dir que t'estàs casant

tu no saps com estic patint
això t'ho he de dir.

Explica’m, el teu comiat per a mi va ser dur
serà que et va portar a la lluna
i jo no vaig saber fer-ho així.

T’estava buscant, pels carrers 
cridant això m’està matant. (Oh no!)

T’estava buscant, pels carrers cridant
com un boig mamant...

És que jo sense tu, i tu sense mi
digues-me qui pot ser feliç

això no m'agrada, això no m'agrada...
És que jo sense tu, i tu sense mi

digues-me qui pot ser feliç
això no m'agrada, això no m'agrada...

I jo sense tu, no aguanto més
per això vinc a dir-te el que sento
estic patint la nostra solitud. (Oh!)

I encara que el teu pare no va aprovar aquesta relació
jo segueixo insistint a demanar perdó 
l'únic que importa està en el teu cor.

T’estava buscant, pels carrers 
cridant això m’està matant. (Oh no!)

T’estava buscant, pels carrers  cridant
com un boig mamant...

És que jo sense tu, i tu sense mi
digues-me qui pot ser feliç

això no m'agrada, això no m'agrada...
És que jo sense tu, i tu sense mi 

digues-me qui pot ser feliç
això no m'agrada, això no m'agrada...

Jo et vaig jurar a tu etern amor
i ara un altre et dóna escalfor
quan a les nits tens fred. (Oh!)

Jo sé que et sembla millor
però jo estic en el teu cor
i per això demano perdó.

És que jo sense tu, i tu sense mi 
digues-me qui pot ser feliç

això no m'agrada, això no m'agrada...
És que jo sense tu, i tu sense mi

Digues-me qui pot ser feliç
això no m'agrada

Arnau Ruiz i Josep Gabarró 2n ESO C

EL PERDÓ DE NICKY JAM
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ALUMNES DE LA NOSTRA ESCOLA PARTICIPEN 

EN LA XX PROVA CANGUR

El dia 19 de març d’aquest any, es va cele-
brar la Prova Cangur de matemàtiques. De la
nostra escola hi van participar 23 alumnes,
dos dels quals van quedar entre els millors de
Catalunya. Felicitats a tots els participants, en
especial a la Mercè Oliveras i l’Adi Ivancencu
de 3r d’ESO que han obtingut unes molt
bones puntuacions en el seu nivell!

La prova constava de trenta problemes ma-
temàtics i teníem una hora i quart per resol-
dre’ls tots. A nosaltres ens van emplaçar en el
Centre Vallès de Granollers amb d’altres
alumnes de diverses escoles de la ciutat que
també  hi eren presents. L’ambient abans de
la prova era de nerviosisme, i si la prova no
ens sortia bé? I si els problemes eren difícils?
Però aquests i si? es van dissipar en l’aire
quan l’examen va començar. Es va respirar
llavors un ambient de concentració, no se
sentia ni una mosca. Tots els participants van
donar el màxim d’ells per a aconseguir els mi-
llors resultats que poguessin.

Abans però d’anar a la prova, com en moltes
edicions anteriors, tots els alumnes vam tenir
l’oportunitat de preparar-nos. Les classes de
preparació que ens va oferir l’escola van
constar de set sessions, dimarts a la tarda,
entre el primer i el segon trimestre. Vam fer
problemes d’altres anys, vam berenar gale-
tes, ens ho passàvem bé i a més apreníem.

Els alumnes que hi hem participat ens ho
hem passat molt bé i, a l’hora de lliurar els di-
plomes de participació a l’escola, el passat 21
de maig, els aplaudiments ressonaven a
l’aula. Vam fer un esmorzar per a celebrar els
resultats que amb tant esforç vam aconse-
guir. Esperem que l’any que ve encara si-
guem més alumnes i així gaudirem de
l’activitat encara més.

Nil López 
4t ESO A
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Secundària
OH, L’AMOR

Durant el segon trimestre, els alumnes de
l’optativa de música de 4t ESO vam rebre la
notícia que participaríem en una activitat or-
ganitzada pel “Gran teatre del Liceu de Bar-
celona” que rebia el nom de: “Òpera a
secundària”. Consistia en formar part del cor
general d’una òpera composada per Mario
Ros anomenada “Oh, l’amor!”. Ens va sem-
blar una gran idea poder experimentar
noves experiències en un àmbit que no era
habitual entre nosaltres: no ens seuríem a
les butaques, sinó que aquesta vegada ac-
tuaríem juntament amb artistes professio-
nals.
L’òpera explicava la història d’un pare vidu
preocupat per un dels seus fills, en Marcel.
Quan se n’adona que té xicota, es crea un
gran escàndol perquè pensa que no és ade-
quada per a ell i per aquest motiu decideix

anar a la psicòloga tot fent teràpia familiar. Al
final de l’obra, el pare acaba enamorant-se
de la psicòloga i acaba acceptant la relació
d’amor del seu fill.
Va ser una experiència fantàstica, única i
molt enriquidora ja que vam poder assajar a
l’auditori on finalment actuaríem, a Sant
Cugat. En total, vam tenir la sort de realitzar
dues actuacions: una per a la família i l’altra
per a les escoles. El tracte que vam rebre va
ser molt bo i de ben segur que repetiríem!

Gemma Bartrés
Pau González

4t ESO
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La Teca de la M
ediateca

LECTURES PER A L’ESTIU

Aprofitant que s’acaba el curs i que durant l’estiu
hi haurà temps per llegir, des de la mediateca hem
proposat uns tallers d’animació lectora als alum-
nes d’ESO en els quals hem recomanat llibres i
ens ho hem passat bé parlant i reflexionant sobre
la lectura i el fet de llegir. Es tracta d’una proposta
que ja es va realitzar a finals del curs passat i que
es va valorar positivament entre els participants.
En aquestes sessions d’una hora de durada ge-
neralment hem rebut els alumnes a la mediateca
i els hem donat la benvinguda, tot i que també hi
ha hagut grups que l’activitat s’ha desenvolupat a
la classe (aprofitant que a les aules hi ha canó i
transportant els llibres de la mediateca a l’aula); a
continuació hem treballat una sèrie de documents
visuals relacionats amb la lectura i el fet de llegir,
els quals han permès que els nois i les noies re-
flexionessin i poguessin donar el seu punt de vista
sobre la importància de la comprensió lectora en
els estudis, en el dia a dia, el plaer (o l’obligació

de llegir)..., i finalment han pogut remenar i fulle-
jar un grapat de llibres seleccionats i adequats per
a la seva edat que des de la mediateca teníem
preparats per a l’ocasió (uns llibres que, per cert,
al llarg del curs es poden demanar en préstec a la
mediateca o a qualsevol biblioteca pública).
Segur que qualsevol d’aquests llibres farà les de-
lícies de tots aquells que a l’estiu es decideixin a
llegir-los!

SETENA EDICIÓ DE L’EXPLORADOR DE LLIBRES

Aquest curs és el 7è que la biblioteca de l’escola
ha organitzat l’activitat dels “Exploradors de lli-
bres”.
Com ja sabeu, amb aquesta activitat es vol en-
grescar els nens i nenes a la lectura i ho fem amb
un munt de llibres plens d’aventures i emocions.
Els explorad@rs poden agafar en préstec els 4 lli-
bres que els toca, tenen tot el curs per llegir-los i
cap a finals de maig o principis de juny s’organit-
zen uns fòrums per saber l’opinió dels participants
i quina valoració fan dels llibres. Així, els partici-
pants als explorad@rs vénen a la biblioteca i fan
de crítics literaris: parlen dels llibres que han lle-
git, si els han agradat, si creuen que s’han de can-
viar de cara al proper curs, quines il·lustracions
els hi han impactat més... El fòrum finalitza amb el

lliurament dels diplomes dels Explorad@rs per a
què s’enduguin un gran record de l’activitat.
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RECOMANACIONS DE LLIBRES PER A L’ESTIU

Si tens ganes de llegir no et perdis les se-
güents recomanacions d’El goig de llegir i La
teca de la mediateca:
Infantil
- JULLIEN, JEAN. Ralf . Joventut, 2015
-YOUNG, Miriam. La senyo-
reta Susi. Corimbó, 2015
- ALIAGA, Roberto. La tor-
tuga que quería dormir .
OQO, 2014

Cicle inicial

-TECKENTRUPP, Britta. Un
com cap altre . Flamboyant,
2015
- SOLÉ VENDRELL, Carme. Llívia, petita
història d’un gos d’atura . MARS, 2015
- ROBERT, Nadine, LE BEC, Gwendal. El
gorilla eixerit . Joventut, 2015

Cicle Mitjà

- TALLEC, Olivier. Feliu, rei de les ovelles.
Animallibres, 2015.
- KUHLMANN, Torben. Lindbergh. L’agosa-
rada historia d’un ratolí volador . Joventut,
2015
- CANAL, Eulàlia. Això és un secret que
només sé jo . Animallibres, 2014

Cicle Superior

- BARRENETXEA. Iban. Brujarella . Thule,
2014.
- MOLIST, Pep. El petó de Lili Marlen . Bar-
canova , 2014.
- BOYNE, John. El nen que no tocava de
peus a terra . Fanbooks, 2013.

1-2 ESO

- GANGES, Montse. Lo que cuentan las es-
tatuas del mundo . Ekaré, 2014.
- MANKELL, Henning. El gos que corria cap
a un estel . Estrella Polar, 2015.
- DALMASES, Antoni. Els silencis de la Blu .
Arcàdia, 2015.

3-4 ESO

- SUSTHERMANN, Neal .
Reconnexió . Barcanova,
2014
- DRAPER, Sharon M. Fora
de mi. Cruïlla 2013
- SANTOS, Care. Mentida.
Edebé, 2015

Adults i Batxillerat

- THURBER, James. L’última flor . Viena edi-
cions, 2014
- GUSTI. Mallko y papá . Océano, 2015
- CERCAS, Javier. El impostor. Mondadori,
2014
- BRAND, Christo JONES, Barbara. Mi pri-
sionero, mi amigo . Península, 2014

- PALOMAS, Alejandro. Un hijo . La Galera,
2015
- BROCKMOLE, Jessica.
Cartes des de l’illa de Skye .
Columna, 2013
- TRUEBA, David. Blitz .
Anagrama, 2014
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EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ

Des del curs 2006-2007 l’escola promou la so-
cialització dels llibres de text i les lectures del
centre. Això vol dir que alguns dels llibres de
text i lectures obligatòries que utilitzen els nos-
tres alumnes al llarg del curs és el centre qui
els deixa en préstec. D’aquesta manera les fa-
mílies veieu disminuïda de manera significativa
la despesa que heu de destinar a la compra de
llibres i també es promouen hàbits com el res-
pecte pel material comú, la responsabilitat, etc.
A partir d’aquest curs, a més, les famílies que
participeu en el programa pagueu un petit llo-
guer que permet al centre anar renovant i aug-
mentant els llibres de reutilització.
La mediateca participa en aquest procés en-
carregant els llibres de reutilització, catalogant-
los, deixant-los en préstec al professor de
l’assignatura per a què aquest els passi als
alumnes i, a final de curs, revisant-los junta-
ment amb el professor i desant-los per a un
nou ús al curs següent. I com a part implicada
que som d’aquest procés us volem recordar
que només ens beneficiarem del programa de
socialització si cada usuari manté el llibre en
bon estat (sense guixar-lo, escriure, estripar-lo,
etc.), el folra amb plàstic (no amb aironfix), al
llarg del curs el porta el dia que hi ha revisió i,
finalment, quan acaba el curs el retorna el dia
i hora fixat. Si aquestes condicions no es com-
pleixen pot passar que l’alumne (i, per tant, la
seva família) no pugui participar en el pro-
grama i hagi de comprar tots els llibres. Pen-
seu, a més, que la voluntat de l’escola és anar
ampliant el nombre de llibres socialitzats de
manera que, si tot va bé, cada vegada en si-
guin més. Per tant, ajudeu-nos  i sigueu els
principals beneficiats del programa de reutilit-
zació de la nostra escola. 
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S’ACABA EL CURS

Ja s’acosta el final de curs i els mo-
nitors i monitores del Mou-te volem
recordar els moments que hem vis-
cut plegats al llarg d’aquest curs.

A llarg del curs, ens hem trobat di-
vendres rere divendres per fer jocs,
tallers i dinàmiques. També hem or-
ganitzat sortides i excursions d’un
dia a la platja de Mataró, a Can Ca-
banyes o al Figaró. I també hem fet
sortides de dos dies, on hem dormit
a l’escola i també a d’altres llocs,
com Cardedeu o els terrenys d’a-
campada de Mollet o de Pineda de
Mar.

Hem participat amb l’escola en les celebra-
cions de Sant Josep Calassanç o del DENIP
i en activitats com la Fira de la Solidaritat, la
Caminada Monistrol-Montserrat, Sant Jordi,
la Castanyada o la Segona Pasqua. I també
hem fet trobades amb altres escoles Pia de
Catalunya, celebrant el ja tradicional Aplec!
És per tot això que estem molt contents i que
volem agrair a tots els que ens heu confiat els
vostres fills i filles, creient en el projecte i fent-
lo créixer any rere any!

Esperem que passeu un bon estiu i que l’a-
profiteu per carregar-vos d’energia per co-
mençar amb moltes ganes un nou curs!

Els monitors i monitores del Mou-te
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EXCURSIÓ A CALELLA DE 4t D’ESO

El cap de setmana del 2 i 3 de maig, els nois
i noies del Mou-te de 4t d’ESO, vam decidir
que estaria bé fer una excursió a l’Escola Pia
de Calella. L’última excursió que faríem tots
junts aquest curs. 
Des del primer moment sabíem que seria
una experiència inoblidable però ni de bon
tros pensàvem que ens emportaríem records
i moments com els que vam aconseguir. 
En arribar allà, directament vam deixar les
coses i vam anar a la platja a gaudir del dia;
els més valents vam decidir banyar-nos. Vam
menjar allà, tots plegats sota el sol, fent bro-
mes entre nosaltres i trobant que teníem mol-
tes més coses en comú de les que
pensàvem. 
A la tarda vam fer una petita excursió a un
llac amb una cascada. Vam trobar alguns
problemes pel camí, per exemple, que la cas-
cada estava gairebé seca però això no va
evitar que ens ho  passéssim com nens pe-
tits. 
La nit va estar animada. Va arribar un mo-
ment on tots teníem son però cap de nosal-
tres volia marxar a dormir perquè sabíem que
al dia següent tot acabaria i no volíem tornar
cap a casa. Però va arribar el moment d’anar
al llit i descansar de tot el dia que havíem vis-
cut.
L’endemà vam esmorzar tots junts i vam
veure una pel·lícula que ens va fer reflexionar
abans de tornar a la platja on vam dir adéu a
Calella i al gran cap de setmana que havíem
passat tots plegats.
Ens vam trobar en un ambient molt més cò-
mode i diferent del que havíem tingut en sor-
tides anteriors amb persones increïbles de
les que ara no ens podem separar.

Al tornar a casa, no vam poder evitar dir tot el
que pensàvem de la sortida, de nosaltres, i
les paraules que vam utilitzar per descriure
l’experiència ens van sortir de dintre:

“Gràcies per tot, però no només per aquest
cap de setmana sinó per tots els moments
que hem viscut junts, per molt petits i insigni-
ficants que siguin.”
“El Mou-te no és un lloc, ni una paraula, el
Mou-te és família i vida, que no seria igual si
vosaltres no en forméssiu part.” 
“Sé que he llegado tarde, pero también sé
que me habéis acogido como una más y os
lo agradezco un montón. Gracias por este fin
de semana y por todo.”
“Som una colla de bojos flipant però m’en-
canteu tal i com sou.”
“Puede parecer raro que lo diga pero todos
formáis parte de mi vida ya.”
“Per mi sou com una segona família molt es-
tranya i que està com una cabra.”

Judit Sequera
Marina Rubio
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L’EULÀLIA CANAL ENS VISITA

El dijous 11 de maig, els alumnes de 1r d’ESO
vam rebre la visita de l’Eulàlia Canal, l’autora del
llibre de lectura obligatòria del tercer trimestre
‘Un petó de mandarina’. Ens va explicar que es-
crivia llibres per la necessitat d’expressar senti-
ments, jugar amb les paraules, per respondre
preguntes... També ens va dir que escriure li do-
nava un sentit per estar al món i per guardar
grans moments per sempre. Al final de la xer-
rada, a més, també li vam fer la següent entre-
vista:

Com es comença a escriure un llibre?

Es comença en blanc. Les ‘llavors’ per omplir les
pàgines són les idees. Abans de començar em
pregunto: Què? Qui? Quan? On? Com? Un lli-
bre és com un pastís amb els ingredients en me-
sura i quan toquen.

Per què en el llibre ‘’Un petó de mandarina’’

el missatger de cartes és un gat?

Al principi anava a ser un colom, però no em va
agradar i vaig decidir posar un gat perquè no era
tan fred com el colom, els gats tenen més senti-
ments.

Qui et va inspirar per fer el llibre?

Per fer el llibre em van inspirar les preguntes de
les meves filles sobre els sentiments, l’amor...

Estàs satisfeta amb el resultat del llibre?

Sí, molt. A més l’any que ve es traduirà al cas-
tellà, però no estic segura si el títol serà el ma-
teix.

El llibre ha tingut bones crítiques?

Sí, molt bones. És un dels més venuts i amb les
crítiques més bones.

Amb quin personatge de qualsevol dels teus

llibres t’identifiques?

M’identifico amb la Naima, el personatge princi-
pal d’un dels meus llibres perquè tenim el ma-
teix caràcter i compartim els mateixos
sentiments per segons quines coses.

Hi haurà segona part del llibre ‘’Un petó de

mandarina’’?

Molta gent m’ho demana. La vaig començar a
fer però no m’agradava i ho vaig deixar.

Acabem l’entrevista donant les gràcies a l’Eulà-
lia Canal per haver-nos visitat i també per haver
respost les nostres preguntes.

Adrián del Valle
Óscar Estevez

1r ESO C i D
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Dissabte dia 16 de maig va tenir lloc a la nos-
tra escola la IV Clarinetada. Els nostres alum-
nes ja hi participen des de la II i enguany hem
pogut fet d’amfitrions.

Ens vam aplegar més de 30 clarinetistes per-
tanyents al conservatori de Vilanova i la Gel-
trú, l’escola de música del Palau i l’EMK dels
Jesuïtes Gràcia de Barcelona, l’escola muni-
cipal de música de Mollet del Vallès i l’Escola
Pia de Granollers.
A les 10 del matí els grans van aprendre com
fer petites reparacions mentre els petits feien
un taller d’audició. Després d’esbargir-nos
una mica vam començar els assajos per pre-
parar el concert obert a tot el públic en el qual
tots vam participar, fins i tot els professors
que vam obrir el concert. 

Els professors Miquel i Caterina Bagó, Pep
Mira i Claudi Cisneros, de la casa, vam estar
molt agraïts de poder fer aquesta trobada a
l’escola i que els pares s’hi impliquessin por-
tant els fills a la trobada.

Claudi Cisneros
Professor de clarinet de Primària Musical

IV CLARINETADA, ENGUANY A L’ESCOLA
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Gaudiu del viatge!

Promoció
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A reveure!

2013 - 2015
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Moltes vegades ens preguntem perquè hi ha
guerres i ens adonem que aquestes no tenen
cap sentit. Moltes vegades desitgem que hi
hagi pau mundial. Però no hauríem de desitjar
coses inassolibles. En lloc d’això, hauríem de
començar a actuar en les petites coses sobre
les que tenim control. En lloc de somiar amb el
final de les guerres, hauríem d’actuar en els

actes de violència del dia a dia. Si tots posem
de la nostra part podem evitar les petites gu-
erres que hi ha entre nosaltres i d’aquesta ma-
nera, començar a difondre la pau.
Fa 77 anys va haver-hi un bombardeig a la ciu-
tat. Només va durar 1 minut, però va suposar
la mort de 224 persones. Ara penseu en tots
els minuts que han passat de manera indife-
rent per vosaltres. Tots els minuts que heu vis-
cut en que simplement estàveu a classe o

m
g
b
u
2
q
p
e
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ACTE DE COMMEMORACIÓ
BOMBARDEIG A LA CIUTAT DE GRANOLLERS

LA PAU DELS POEMES

Vull la pau amb el vent
que no em dugui els crits

dels vius ni els silencis dels morts.

Vull la pau amb el sol
que ha alliberat les ombres dels

balls de plors en la presó de la nit.

Vull la pau amb el llamp
que besa amb espurnes de foc

l’arbre del mig del bosc. Perquè aquest?
Sols perquè és viu? Ja no crec en el cel.

Vull la pau amb els records
per temps infinit i no oblidar

com reia la mare ni el tacte dels
seus dits als cabells fonent la por.

Vull la pau amb mi mateix
i no em trobo l’esguard, sols

em queden els mots vius dels poetes
que em recita quan tanco els ulls, la vida.

Josep Ventura
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mirant la televisió. Penseu com tan sols 60 se-
gons us poden canviar la vida de manera tan
brutal, com 60 segons poden fer tant de mal a
una ciutat.
224 morts, i tot perquè? Les persones d’a-
questa ciutat tenien vides pròpies, fills, res-
ponsabilitats, esperances, ... i van morir per ser
en el lloc equivocat en el moment equivocat.
Sense cap dubte això va ser un acte de vio-
lència i va causar un gran sentiment de dol a

tota la ciutat, però tot i aquest bombardeig,
avui hem arribat aquí, a ser una ciutat com la
que som. Granollers és una ciutat per la pau
que vetlla perquè això no torni a passar. Però
la ciutat necessita que tots posem de la nostra
part començant amb la pau a petita escala i
fent que creixi fins a arribar a tot arreu.

Mercè Mayol Roca 

I DREAM A WORLD

I dream a world where man

No other man will scorn,

Where love will bless the earth

And peace its paths adorn

I dream a world where all

Will know sweet freedom’s way,

Where greed no longer saps the soul

Nor avarice blights our day.

A world I dream where black or white,

Whatever race you be,

Will share the bounties of the earth

And every man is free,

Where wretchedness will hang its head

And joy, like a pearl,

Attends the needs of all mankind-

Of such I dream, my world! 

Langston Hughes
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L’equip de bàsquet de veterans de l’Escola, els “Falty To-
wers”, han quedat campions.
Degà del bàsquet  a l’escola ha assolit per segona vegada
guanyar la competició de lleure organitzada per l’Ajunta-
ment de Granollers on participen 12 equips de tota la co-
marca i aquest any celebra la 22ª edició.
Moltes felicitats als jugadors: Marc Duxans, David Cabani-
llas, Xavi Domènech, Esteve Garrell, Oriol Jané, Pere
Gómez, Oriol Martínez, Ferran Cabarrocas, Roger Vall,
Jordi Jiménez, Moisès Herrerias, Josep Gesa, Said i Sergi
Fernández.

VETERANS CAMPIONS

JUBILACIÓ Mª CARMEN RIBERA

El passat 13 de març la
nostra companya i educa-
dora Mª Carmen Ribera es
va jubilar després d’una
excel·lent tasca com a mo-
nitora a l’Escola.
Els companys/es de feina
i els alumnes li vàrem de-
dicar un comiat com cal,
amb passadís d’honor,
moltes abraçades i obse-

quis d’agraïment. No hi va faltar de res.

Moltes gràcies Mª Carmen per compartir amb nos-
altres els teus anys dedicats als infants i joves.
Una abraçada molt forta !!

“Ensenyaràs a volar, 
però no volaran el teu vol.

Ensenyaràs a somiar, 
però no somiaran

el teu somni.
Ensenyaràs a viure, 

però no viuran
la teva vida.
Si més no, 

en cada vol, 
en cada somni,
en cada vida, 

perdurarà sempre
l’empremta del 
camí ensenyat”

Teresa de Calcuta
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TORNEIG “GIO...ISSA” DE VOLEIBOL INFANTIL A ITÀLIA!

Com ja és tradicional les jugadores de L’AEE Escola Pia  de voleibol  van participar en el 7° TROFEO
“FMA CUP 2015 ” que es va jugar a la localitat italiana de Rho ( Milà ) del 8 a l’11 de maig.  Durant
el torneig van competir amb equips de Bòsnia, Polònia i Itàlia.
Un any més l’estada a Rho va ser magnífica i l’acollida de les famílies immillorable.
Moltes gràcies Gio...issa i fins l’any que vinent!

El passat diumenge 17 de maig, coincidint
amb les Festes de l’Ascensió, la secció Es-
cola del FC Barcelona ens va visitar per re-
alitzar partits amistosos amb els equips
Pre-benjamins, Benjamins i Alevins. Aprofi-
tant la trobada es van recaptar aliments pel

Xiprer i el
grup Mou-te
de l’escola
va muntar
un petit Bar
Solidari que
recap tava
fons pel seu
p r o j e c t e .

Com podeu imaginar el resultat va ser el
menys important, tothom va sortir molt satis-
fet de la Trobada i el FCB Escola ens ha pro-
mès repetir l’experiència la propera
temporada.

TROBADA AMB L’ESCOLA DEL FC BARCELONA
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Xè ANIVERSARI DE LA PRIMÀRIA MUSICAL

El passat 29 de maig, a l’Auditori de Granollers, es va celebrar el 10è aniversari de la primària
musical a la nostra escola amb un concert on van participar dos-cents tres alumnes més els
seus professors de música i instrument. Va ser tot un èxit de públic i tots els participans van
rebre moltes felicitacions.
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“Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d'aventures, ple de coneixences.
Has de pregar que el camí sigui llarg,

que siguin moltes les matinades
que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven,

i vagis a ciutats per aprendre dels que saben”.

Kavafis
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12 RESPOSTES PER COMPARTIR

La vida m’ha ensenyat … moltíssimes coses, però
en aquests moments diria que el més important ha
estat saber-la viure intensament. Vivint el present, va-
lorant cada instant, cada persona, cada raig de sol,
cada adversitat que no entenem, buscant allò positiu.
Viure la vida com si cada dia fos el darrer.

El meu millor record és … quan vaig conèixer i em
vaig enamorar d’en Marc, el meu marit. Recordo una
etapa molt bonica amb una persona meravellosa i,
després de 21 anys junts, m’agrada mantenir aquest
enamorament que ha madurat i millorat. Hem après
l’un de l’altre i hem donat vida a tres fills meravellosos.
I aquest seria un altre record molt important per a mi:
el moment de donar a llum a cadascun d’ells. 

El moment més difícil que he viscut fins ara ha

estat … quan tenia 24 anys, em van detectar un
tumor. El dia que el nostre primer fill feia 4 mesos m’o-
peraven per extirpar-lo. Va ser una temporada dura
però va anar tot bé. 

No m’agrada gens … la incoherència, la superficiali-
tat de les persones, la prepotència, la falsedat, en-
veja,... En general la manca d’uns valors, per mi
imprescindibles, per fer d’aquest  món un lloc millor. 

Em sento molt feliç quan … observo les mostres d’a-
mor, comprensió, perdó, confiança, ... entre els veïns,
amics, germans,... Que bonic és viure ajudant a viure! 

No podria passar sense … contemplar la bellesa de
la naturalesa. Necessito el contacte amb la terra, ca-
minar per la muntanya, escoltar el silenci. 

El que més por em fa és … tornar a tenir por. Havia
estat força poruga però ho he anat treballant perquè sé
que la por limita i no permet que siguem plenament
nosaltres. 

El que més em diverteix és … caminar per la mun-
tanya, cuidar l’hortet i les plantes, ajudar a millorar la
salut dels meus pacients. M’agrada compartir estones
amb avis (residències, als pobles,...): les seves vivèn-
cies, anècdotes, … és molt enriquidor. I els sopars
amb els amics solen ser d’allò més divertits. 

El nom de l’escola on he passat més anys es diu …

Escola Cervetó. Allà hi vam estudiar els cinc germans
fins a COU i en tinc molt bon record. 

Recordo especialment un professor/a que es deia

… Consol. Era i és una gran persona. Estava a l’ano-
menat parvulari i ens cuidava i mimava molt. Era l’ar-
tista de l’escola: els seus dibuixos, murals,... eren
preciosos! A més la seva filla anava a la meva classe
i jo podia compartir amb ells els estius a una bonica
caseta de fusta on ho passàvem genial. 

El món seria millor si … ens deixem de tanta “ne-
cessititis” i ens escoltem més el cor; si intentem viure
amb senzillesa, humilitat, generositat i posem tot el
que està al nostre abast per fer-lo  més just i ple de
pau. 

El meu somni és … “Que arribem tots dos a la ve-
llesa en bona salut”. Aquesta és la darrera frase de la
primera lectura del nostre casament que sempre tinc
present. I ara afegeixo que en aquest camí cap a la
vellesa pugui veure créixer feliços els nostres fills i si-
guin/siguem persones compromeses en fer d’aquest
món un lloc millor per a tothom. Tenint especial aten-
ció als més vulnerables d’aquesta societat com són els
infants i els avis.

Susanna Riera
Mare de tres alumnes de l’escola
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El passat diumenge dia 31 de maig es va ce-
lebrar una matinal d’Olimpíades de Robòtica
a Tona, organitzada per l’empresa Ausatel
Robòtica. Aquesta celebració ha reunit els
alumnes d’extraescolars de robòtica de dife-
rents poblacions, entre ells, diversos equips
de la nostra escola.

Es va oferir formació als pares per tal d’acos-
tar-los a les activitats tecnològiques: tallers
d’impressió 3D, de programació d’Arduino i de
Lego Wedo. Mentrestant, els joves partici-
pants van realitzant diversos projectes de ro-
bòtica amb Lego, organitzats per edats i tenint
com a eix temàtic els jocs que formen part de
les olimpíades.

Els alumnes Pol Fernàndez Picas, l’Eloi Prat
Padró i els germans Joan i Jordi de Vilalta Pe-
rarnau, alumnes de cicle mitjà de la nostra es-
cola, van ser els guanyadors de la seva
categoria amb un projecte vinculat al ciclisme.
Els alumnes de cicle superior Pau Castellà,
Roc Portell, Martí Hernández i Arnau Tie van
aconseguir quedar segons a la batalla final de
robots lluitadors de sumo.

Extraescolars de Robòtica

OLIMPÍADES DE ROBÒTICA
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