
La Comissió de l'Entorn va presentar al 
febrer a l'ajuntament un projecte de 
reforma de la placeta situada entre el 
carrer Escoles i el passeig Sant Magí. 
L'objectiu principal del projecte és trobar 
una solució definitiva a la parada dels 
autobusos escolars, ja que la parada 

Projecte de reforma de la plaça triangular 

Va ser presentat per la Comissió de l'Entorn a l'ajuntament 
situada al costat del mur del pati de 

pàrvuls ha resultat molt problemàtica, 
ateses les dificultats de maniobra dels 
vehicles en aquest espai. Ara, la comissió 
de l'entorn proposa la urbanització de 

tota la plaça, així com del carrer Mercè 
Rodoreda i Escoles, situant la parada en 
aquest últim. A més, i per millorar la 
seguretat, es proposa canviar de costat 
l'aparcament al llarg del carrer Sant Magí 
(d'esquerra a dreta), ampliar les voreres 

en els passos de vianants i construir el 
pas del carrer Escoles a nivell de voreres 

per tal de reduir la velocitat dels vehicles. 

El pla inclou la col·locació de jardineres, 

bancs i cadires, la construcció d'uns 
parterres al llarg del mur de pedra de 
l 'escola, que contenen els arbres 
existents, i la plantació de noves espècies 
d'arbres. En definitiva, un rentat de cara 
integral! Aquest treball, que ara està 
pendent d'aprovació municipal, és fruit 
de moltes hores de dedicació i reflexió 
dels professionals que integren aquesta 
comissió. Gràcies a la seva feina, l'entorn 
de l'escola ha aconseguit en els darrers 
anys importants millores, que van des 
de la peatonització del carrer Escoles a 
la col·locació de senyals, passos de 
vianants, semàfors i bandes reductores 
de velocitat. 

Ajut municipal per reduir residus 
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residus. 
Truqueu al 650941918 i 

l' Ampa us deixarà un "kit" 
de vaixella reciclable. 

L'Ajuntament de Sant Cugat ha concedit 

a I'AMPA una subvenció de 750 euros 

per tirar endavant el projecte "Aprenem 
a reduir els residus" que va impulsar la 

comissió ecològica i una part del qual ja 

funciona, com és el cas del servei de 

vaixella ecològica, que es fa servir en tot 

tipus de festes i trobades de curs i 

familiars. De fet, ja ha fet més d'una 

trentena de "serveis" i ha estalviat l'ús de 

milers de plats, bols, gots i coberts (tenim 

els números). Però el pla va molt més 

enllà i proposa l'ús de piles recarregables 

a la ludoteca, la distribució de 

carmanyoles per al berenar (a fi de lluitar 

contra els embolcalls), l'ús de tovallons 

reciclats al menjador o la instal·lació de 

contenidors per a piles usades. Ara per 

ara, i a banda de finançar i ampliar els 

stocs de la vaixella, la comissió ecològica 

ha comprat piles recarregables per a les 

joguines de la ludoteca, amb carregadors 

amb plaques solars. Volem recordar-vos 

que la vaixella continua a la vostra 

disposició. El servei és gratuït. 

Només cal  que feu un truc al  

650.941.918 o envieu un correu a 

fuertesmiq@netfocus.es. Com deia el 

capità Enciam: "els petits canvis són 

poderosos". 

Edita la Junta de I'AMPA 
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� Els nens del cicle mitjà van posar tot el seu art per fer els dibuixos 
¡ i els, missat�es de les "ensoltes" de la Setmana de Carnestoltes. 
: Aqu1 en ten1u una mostra 
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L'AMPA compra 60 

diccionaris 
A petició de l'escola, I'AMPA ha comprat 
un total de 60 exemplars del P rimer 
diccionari Eumo editorial per als alumnes 
del cicle mitjà per tal de facilitar les 
consultes que fan a classe. Fins ara el 
rati d'ús era un diccionari (fet pols} per 
cada cinc nens. Ara, el rati quedarà en 
un diccionari nou de trinca per cada dos 
nens. La millora és evident. 

L a  g e s t i ó  d e  l a  Comissió de 
Socialització de Llibres h a  permès 
adquirir els diccionaris amb un important 
descompte, un 25 per cent, el mateix 
que es va aconseguir en la compra dels 
llibres escolars. Aquesta és una de les 
moltes iniciatives que pot engegar I'AMPA 
gràcies a la quota que anualment aporten 
les famílies i que, en altres ocasions, ha 
servit per a la compra d'ordinadors o 
altres recursos pedagògics. 

Voleu subscriure-us 
al fòrum de I'AMPA 
de l'escola? 
I estar informat de tot allò que es 
cou a l'escola i al món de l'ensenyament 
e n  g e n eral? És s e n z i ll. N o més 
cal que e n v i e u  u n  m i s s a t g e  
de correu electrònic en blanc a 
ampamaragallsubscribe@yahoogroups.com 
i seguiu les instruccions. 
Si no us en sortiu, escriviu un correu 
e l e c t r òn i c  al M i q u e l  Fu e r t e s  
(fuertesmiq@netfocus.es), el qual us 
explicarà com fer-ho. 

Més notícies 
a la web 

Algunes de les notícies d'aquest butlletí, i 

d'altres informacions, són al vostre abast a 

través de la webQog) de I'Ampa de l'escola 

(http:/ I ampamaragall.blogspirit.com). 
Entreu-hi! 

Martina Solivelles 
guanya el li P remi 
Narrativa Infantil 
Lalà, Lelé, Lilí, Loló i Lulú són les fades 
protagonistes del conte "Les fades petites 
i la fada gran" amb què Martina Solivelles, 
estudiant de tercer de l'escola, va guanyar 
el 11 Premi Narrativa Infantil que organitza 
l'Ajuntament de Sant Cugat i les llibreries 
de la ciutat i que es va lliurar el passat 
mes de febrer al Teatre Auditori. La fada 
gran, la Lola, vol ser petita mentre que la 
petita, la Lilí, vol ser gran, però un dia ... 
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"Vaig aprendre les taules de multiplicar al voltant d'una estufa de llenya" 

Aquest santcugatenc va cursar tots els estudis 
obligatoris a l'escola Joan Maragall, abans 
anomenada Col·legis Nous, tal com ho hauran 
fet, quan acabin el 6è curs, /es dues alumnes 
que li fan l'entrevista. Però fins aquí /es 
coincidències. La Bruna i la Cè/ia només han 
trobat a faltar d'aquell temps el got de llet i el 
tros de formatge que donaven als alumnes 
a l'hora del pati. 

- Quins anys va estudiar a l'escola? 

- Entre el 1956 i el 1962. 

- Anaveu junts els nois i les noies? 

-No, separadíssims. No entràvem ni per 
la mateixa porta. Uns entraven per la part 
frontal on hi havia unes escaletes i els 
altres més amunt. No ens vèiem ni en el 
pati, on hi havia uns xiprers plantats en 
fila que ens impedien relacionar-nos. 

- A què jugàveu? 

- A futbol. Penseu que llavors ens 
permetien venir a l'escola amb les botes 
de futbol posades. També jugàvem al 
burro fort. 

- I les nenes? 

- Doncs no ho sé, perquè gairebé no sé 
ni si venien a escola. Recordo, però, que 
hi havia un lloc que li dèiem el castell i 
em sembla que allà jugaven a princeses, 
era com una glorieta feta de pedra. 
LObssessió dels nens era xafardejar què 
feien les nenes. 

- Els mestres us parlaven en català? 

- Dels quatre mestres que vaig tenir 
només un ens parlava en català. 

- I els llibres eren en català? 

-No. 

- Parlaveu català amb els amics? 

- Jo diria que sempre he parlat català 
amb els amics tant al carrer com a 
l'escola. Parlàvem indistintament. 

- Cantaveu El cara al sol? 

- Sí,  i tant, i també hissàvem la 
bandera. Ho fèiem abans d'entrar al  pati 
després de formar. 

-I resàveu? 

-Tant com ressar no però hi havia mesos, 

com el mes de maig, que el dedicàvem 

a la verge. 

- I estudiàveu Historia de Catalunya? 

-No. 

-1 us agradava en Franco? 

-En aquells anys ni m'agradava ni em 

desagradava. Jo tenia 12 anys i érem 

molt joves. No reflexionàvem massa sobre 

el que hi havia. I encara menys ens 

parlaven de la guerra civil o de Franco 

com un dictador. 

- Vas viure a l guns m o m e n t s  

conflictius a l'escola? 

-No, els moments conflictius van venir 

molt més tard. L'etapa franquista a 

l'escola la vam viure amb normalitat 

perquè els petits no teníem antecedents, 

era el que hi havia i ja està. 

- Quines assignatures estudiàveu? 

- Fèiem història general, matemàtiques 

més o menys les que feu ara vosaltres. 

El que sí recordo com a anècdota són 

els càstigs que rebíem quan ens portàvem 

malament. 

-Cara a la paret!!! 

- No, no més dur. Ens pegaven amb unes 

canyes de bambú molt primes. Sempre 

havia un tonto, i em refereixo a un alumne, 

que se'n cuidava de portar-les perquè 

les tenia a casa. Feia molt mal i et 

quedava la marca de la canya a les mans. 

Una altra cosa que feien els professors, 

sobretot dos, era passejar-se per la classe 

mentre recitaven el dictat i quan menys 

t'ho esperaves et pegaven per darrera 

amb la regla que portaven amagada a 

l'esquena. D'altra banda, també recordo 

que, al pati, ens repartien llet i trossos 

de formatge, devia ser perquè estavem 

mal nodrits. Aquella olor encara la tinc 

present. 

- Com veus ara l'escola, la veus 

semblant a com era abans? 

-S'han fet reformes. Jo la recordo molt 

més fosca, sobretot a l'entrada, i tota ella 

era de pedra vista. 

- Guardes un bon record? 

- Recordo sobretot els amics i els jocs. 

Per a mi va ser un pas negatiu, res a 

veure amb el que és ara l'escola. 

- Com feien les classes els mestres? 

- Molt diferent a com ho feu vosaltres 

ara. Recordo amb set anys que tenia un 

professor que ens ensenyava, al voltant 

d'una estufa de llenya, les taules de 

multiplicar . Ell anava posant-hi llenya 

mentre nosaltres cantàvem les taules. El 

segon professor també era molt bon 

home, es deia Montferrer i era l'únic que 

ens parlava en català. Els altres dos van 

ser terrorífics, crec que eren dolents de 

mena. 
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preparant 
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aniversari 

, _________________ / 
Volem posar-vos al dia de tot el que 

estem preparant de cara a la 

celebració del 75è aniversari de la 

nostra escola. Hi ha una comissió 

formada per pares, mestres i 

responsable dels monitors que, de 

moment, us pot informar del 

següent: 

- S'està preparant un material 
adequat a les diverses edats de 

l'alumnat perquè es familiaritzin amb 

la història i amb l'edifici de l'escola. 

- Ens hem posat en contacte amb 
els "nens i les "nenes" que van formar 

part de la primera promoció de 

l'Escola (curs 1932-33), volem recollir 

el seu testimoni i també convidar

los a la celebració de l'aniversari. 

- Els nens i nenes de l'escola estan 

fent uns capgrossos en temps de 

migdia i en farem el bateig el dia de 

la festa a partir dels noms que estan 

triant 

- Sortiran articles a la revista Gausac 

i, ... finalment, el dia 2 de juny 

iniciarem la celebració de l'aniversari 

amb la inauguració de l'exposició i 

altres activitats de les que ja us 

anirem informant 



Els nostres atletes, als campionats de Catalunya 

Quan acaben les proves d'atletisme a 
nivell comarcal, comencen les "grans 
cites": el Campionat de Catalunya de 
Cros per clubs, 37è cros Ciutat de 
Mataró. (28 de gener), la Final Nacional 
de Cros 2007 (Alcarràs, 4 de febrer) i 
el87è Campionat de Catalunya de Cros 
(Reus, 11 de febrer). Arribar aquí ja és 
un gran mèrit, ja que els corredors s'han 
hagut de classificar prèviament en les 

proves comarcals. L'escola ha estat 
present en totes elles. 

Volem felicitar a tots els participants, 
però especialment al Guillem López 
(3 r curs) que va pujar al podi en totes 
les proves; a Mataró, a la prova de Cros 
per clubs, va quedar segon; a la Final 
Nacional d'Alcarràs tercer i, finalment, 
a Reus, va proclamar-se subcampió 
de Catalunya. També una merescuda 

.. 

felicitació als equips benjamí masculí i 
femení; els nens van ser quarts al 
campionat de Cros per clubs i les nenes 
van aconseguir una importantíssima 
segona plaça. A nivell individual 
destaquem les actuacions al Campionat 
de Catalunya de Cros de la Clara Riera 
(7a), la Juliana Muñoz (Sa) i el Quique 
Peñalver (7è). 


