
El racó 
dels artistes 

A més de dedicar el carnes
toltes a les olimpíades, 
l'esport és el protagonista 
d'alguns treballs que han 
decorat el vestíbul aquests 
dies, com aquests dibuixos 
que han fet els alumnes de 
segon .... 



-Havent una escola japonesa 
a Sant Cugat, resulta estrany 
que les teves filles estudiïn 
al Joan Maragall ... 
-La Maria ja anava a l'escola 
japonesa, però vam pensar 
que estant aqui i tenint també 
nacionaliat espanyola seria 
bo que estudiés en una escola 
d'aqui i s'integrés en aquesta 
cultura. La Maria, des de fa 
dos anys, i ara també l' Ana, 
són alumnes del Joan Mara
gall. Però dissabte van a 
l'escola japonesa per mante
nir també la cultura japonesa, 
els seus origens, i per estar 

((No podem esperar que ens 
Keika Tanehashi va néixer a Xina, té naciona
litat japonesa, pares coreans i marit meitat 
català meitat japonès. Professional de la tra
ducció, el seu castellà és prou correcte i és un 
bon exemple de voluntat d'integració. 

-Amb uns origens tan llun
yans, com vas arribar a Sant 
Cugat? 
-Vaig estudiar Literatura Ja
ponesa al Japó, on vaig can
viar de nacionalitat i on vaig 
conèixer el meu marit, que va 
créixer a Sant Cugat. Després 

vaig treballar a l'ambaixada 
espanyola al Japó, on ens vam 
conèixer i on va néixer la me
va filla gran. Després, quan va 
ser enviat de retorn a Espanya, 
vam venir tots tres. Jo no sabia 
res de castellà. I aqui ha nascut 
la nostra segona filla. 

preparades per si en algun 
moment toméssim a Japó o 
sorgissin oportunitats de feina 
allà. La Maria parla bé japonès 
però l'escriptura és molt dife
rent i cal estudiar-la. 

-I has trobat moltes diferèn
cies entre l'educació japone
sa i l'educació que està re
bent aquí? 
-Sí, sens dubte, per a nosal
tres l'educació occidental és 
molt més liberal, poc rígida. 
En canvi, la japonesa, i 
l'oriental en general, és molt 

més disciplinada, no es pot 
parlar tant, ni córrer, s'ha 
d'obeir, s'ha d'escoltar el pro
fessor ... és molt diferent, és 
molt més estricta. Per això a 
la Maria, després de cinc dies 
al Maragall, li costa adaptar
se al règim més estricte de 
l'escola japonesa. Té les seves 
coses bones i les seves coses 
dolentes. El millor seria tro
bar un terme mig. 

-Has participat en diverses ac

tivitats de l'escola, com el taller 

de cal·ligrafia a la festa de 
l'escola, o les sessions de contes 

-I com animaries a altres pa
res d'altres països que parti
cipessin més activament en 
les activitats de l'escola ? 
-Els inmigrants que arribem 
a Catalunya ens hem 
d'adaptar al lloc on som i 
l'hem d'acceptar, cadascú 
s'ha d'espavilar. No podem 
esperar que ens vinguin a 
buscar. També he viscut al 
Japó com estrangera i m'he 
hagut de moure. 

-Creus que l' AMPA fa prou 
per ajudar els nouvinguts? 
-Sí, el que fa està bé, hem 

inguin a buscar" 
de la biblioteca. T'agradaria 
seguir col·laborant ? 
-Sí, com a traductora de xinès, 
de coreà i de japonès, m'agra
daria que la gent d'aqui 
s'adonés que són idiomes di
ferents, encara que tots siguin 
orientals. Passa al mateix a 
Japó, on es pensen que el cas
tellà o el francès són iguals. 
Mútuament, orientals i oc
cientals ens coneixem molt 
poc. Crec que es pot fer molt 
més perquè ens coneguem. I 

l'explicació de contes pot ser 
un camí. 

trobat gent molt amable que 
ens ha obert les portes. Però 
insisteixo, nosaltres hem 
d'espavilar-nos per conèixer 
la gent. Al principi, quan la 
Maria va començar a venir 
estàvem preocupats per si 
s'adaptaria a la nova escola i 
faria amics. I en dues setma
nes va estar totalment inte
grada. De seguida va fer ami

gues. 

Respectem els senyals!!! 
Si us plau, respecteu el senyal 
d'aparcament de la placeta!. 
:E:s imprescindible que l'espai 
estigui lliure perquè puguin 
aparcar els autocars que ve
nen a recollir els grups que 
fan sortides. Malauradament, 
els cinc minuts del nostre 
cotxe impedeixen fer aquesta 
operació i els vehicles han de 
parar al passeig Sant Magí, 
amb els riscos consegüents 
en el moment que els nens 
travessen i amb l'inevitable 
entorpiment del trànsit. 
Aquesta situació és extrema
dament preocupant en el cas 
de pàrvuls, que han de sortir 
amb molta puntualitat, so
bretot en les sortides de 
només matí, perquè el seu 
horari és més reduït i han de 
tomar al migdia. 





Copes i dinar familiar a Vic 
Un bon grapat d'atletes de l'esc ], 

es van desplaçar a Vic a mitjans d 
febrer per participar en el 
Campionat de Catalunya de Cro,, 
en categories individual i per 
equips. En ser una competició d 
la Federació Catalana, s'havia dc 
participar per clubs, i els nostres 
atletes ho van fer a través del Club 
Muntanyenc. Novament van fer 
un molt bon paper i l'equip alevl 
femení va quedar tercer de 
Catalunya i l'aleví masculí es 
classificà segon. Per celebrar les 

dues noves copes de la col·lecció 
del Joan Maragall, les famílies i 
l'entrenador (més d'una trentena 
de persones) van provar les 
especialitats grastronòmiques de 
la comarca ( exceHent la carn a la 
brasa). 

D'altra banda, i seguint la seva 
exitosa trajectòria, el Guillem 
López, de quart, aconseguí a Rubí 
situar-se primer a la final catalana 
del campionat escolar de cros. 




