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Eleccions a l’AMPA · Convivències 2015 · Treballs de recerca

Volem agraïr molt sincerament a tots els voluntaris i a
totes les empreses que han col·laborat per aconseguir
fer unes Convivències 2015 memorables.

“L’èxit de
l’alumne és l’èxit
del professorat”

T

l’escola i les famílies. Una molt bona novetat és la creació de la
xarxa professional de pares i mares del centre.
El nostre centre té un gran tresor que són les persones que
formen part de la comunitat educativa, que han donat tot allò
que tenen a dins seu per fer les coses el millor possible i amb
una visió positiva i alegra.
Una mostra d’aquestes millores constant són totes les activitats que al llarg d’aquest curs s’han dut a terme: Festivals,
Intercanvis, Diades culturals, Convivències, Concerts, Colònies,
Campus d’estiu, estades a l’estranger, Comenius, nova pàgina
web, app La Salle Bonanova, noves activitats extraescolars proposades, obtenció del títol “Escola amb cor”.... i tantes coses
que seria molt llarg d’anomenar i que es realitzen per aconseguir una educació integral dels alumnes.
La nostra comunitat educativa ha d’agrair al Gmà. Joan
Marginet per tots aquests anys de dedicació abnegada i bon
servei com a Cap d’Estudis de Primària. En els anys venidors
continuarà entre nosaltres, però realitzant altres tasques.
Moltíssimes gràcies per tot!
Finalment, us desitjo de tot cor un bon estiu. Que tothom
pugui trobar moments adients per al descans, per al gaudi i per
a la convivència amb la família i les amistats.

eniu a les mans el darrer Butlletí d’aquest curs. Les
meves primeres paraules són d’agraïment a tot l’equip
de redacció per la bona feina que fan.
Ja som a finals del curs 2014-15 i és de justícia ressaltar el
bon ambient que s’hi ha desenvolupat i l’esforç constant que
hi hem pogut constatar; tot això ha de reportar uns resultats
molt positius i ben satisfactoris per a tothom.
Vull deixar constància de l’agraïment i felicitació a tot el professorat de l’escola per la seva tasca constant i eficaç, realitzada
amb professionalitat i encert: del treball intens, de l’esforç diari i
la cura dels altres, de l’acompanyament; de l’esforç a la millora
continua i la implantació de nous projectes, etc. Per aquest
motiu, hem obtingut molts bons resultats en les proves externes,
a nivell de notes dins de l’àmbit acadèmic i en els concursos i
premis en què hem participat. Aquest objectiu va millorant cada
any gràcies a l’esforç i la motivació d’alumnes i docents. L’èxit de
l’alumne és l’èxit del professor. També vull agrair al personal PAS
que col·labora en els moltíssims àmbits de l’escola que fan que
tot funcioni amb plena satisfacció.
D’altra banda, la participació constructiva dels pares en el
desenvolupament de les activitats és un element imprescindible per a la bona marxa de la nostra proposta educativa; l’acció
positiva dels delegats i subdelegats, de les comissions i de la
Junta ha estat l’anella que ha impulsat l’adequada relació entre

Gmà. Joan Carles Jara, Director

“Hem obtingut molts bons resultats en les proves externes, a nivell de notes dins
de l’àmbit acadèmic i en els concursos i premis que hem participat. Aquest objectiu
va millorant cada any gràcies a l’esforç i la motivació d’alumnes i dels docents”.
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NOTÍCIES

EDUCACIÓ INFANTIL

Eleccions a la junta directiva de l’AMPA
de La Salle Bonanova: participa-hi!
Aquest any finalitza el mandat de
l’actual Junta Directiva de l’ Associació de Pares i Mares d’Alumnes de La
Salle Bonanova nomenada en
l’Assemblea del 20 d’octubre de
2010.
En l’Assemblea General que se celebrarà el proper mes d’octubre, a més
de sotmetre a l’aprovació les qüestions
ordinàries de cada exercici (gestió de la
Junta i comptes de l’exercici tancat),
s’ha d’aprovar la nova Junta Directiva
que regirà l’Associació en els següents
cinc anys (2015-2020).
Respecte del procés electoral informarvos molt breument que la Junta Directiva
ha d’estar composada per un nombre de
membres no inferior a deu ni superior a
vint i que els càrrecs que la conformen
són els següents: Presidència, Vicepresi-

dència, Secretària, Sotssecretària, Tresorer i, a
més, els Vocals.
Per altra banda, les possibles candidatures a Junta
Directiva han de presentarse davant la Junta que finalitza el seu mandat quinze
dies abans de celebrar-se
l’Assemblea General perquè remeti a les mares i
pares d’alumnes les propostes, programes i comunicacions de les candidatures.
Amb antelació suficient s’informarà
sobre la data de celebració de
l’Assemblea de l’Associació, encara
que la mateixa no ha d’anar més enllà
del proper 20 octubre, data en què
expira el mandat de l’actual Junta
Directiva. També es penjarà al web de

l’Escola documentació en relació al
procés electoral.
Des d’aquí us animem a participar en
la nostra Associació. Esperem la vostra
assistència a la propera Assemblea
General.
Jorge Herranz
Secretari de l’Associació

Els festivals d’estiu ja són aquí
Celebrem amb els nostres companys el comiat del curs i convidem els pares a compartir
aquest dia tan especial amb nosaltres

L
Felicitats, Campiona!
A 4t ESO A tenim tota una campiona d’esquí: la Maria Relat, que pertany
a la categoria Infantil, U16 femení, i
s’entrena amb la Federació Catalana
d’Esquí a la Molina.
La Maria ha guanyat el Campionat
d’Espanya en la modalitat Supercombinada. Aquesta prova consisteix en
una baixada de Slalom i una de
Supergegant. Aleshores, se sumen els
temps, i qui en fa menys entre les dues

proves, guanya. Als Campionats de
Catalunya també ha quedat en molt
bones posicions, tant a les proves de
Gegant com de Supergegant, essent
també la campiona en Slalom.
Per aconseguir aquests resultats la
Maria ha de treballar de valent i fer
molts sacrificis. Durant la temporada de
neu compagina entrenaments amb les
classes a l’institut de Puigcerdà i no li
queda gaire temps lliure. Resideix en un
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hotel amb companys, entrenadors i
tutor, i només veu la família els caps de
setmana, exceptuant el seu germà Lluís,
de 2n ESO C, que també segueix aquest
programa. En acabar la temporada
d’esquí es reincorpora a les classes de la
Bonanova. A més de bona esportista, és
una noia molt responsable, treballadora
i humil.
Enhorabona, Maria!

a música ja comença a sonar a tort i a dret; racons i
raconets per assajar a tothora. Les mestres s’han passat dies muntant coreografies, pensant les disfresses
i els decorats. Són moments estressants, tot s’ha d’acabar.
S’ha de tancar el curs i arxivar bé totes les feinetes que hem
anat fent durant aquest darrers mesos i el toc d’humor se
l’endur el FESTIVAL.
Els nens i nenes gaudiran d’una estona de balls, fent delectar
i plaure els pares, mares, avis i germans que, com si fos el gran
debut, els vindran a aplaudir i elogiar. Els infants fan cara de
felicitat, encara que algun plora de nervis o vergonya. No pensem que tots gaudeixen igual, però ja se sap i cal entendre
totes les reaccions i no forçar situacions desplaents que, al cap
i a la fi, només és un festival.
Enguany, la cosa va de gelats. La Gelateria ja és a punt de
servir un polo ven refrescant per a tots i cada un dels infants.
Segur que la majoria estareu d’acord que a l’estiu, un bon
premi, pot ser un gelat ben gran.
Desitgem que aquesta celebració sigui un gaudi per a tothom i que la recordeu com un feliç esdeveniment on els vostres
fills i filles s’ho van passar molt i molt bé.
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La Salle
se viste de fiesta

D

El colegio combinó durante tres apasionantes días la tradición de siempre con
nuevas actividades para todas las edades

L

a comparativa cada año no admite discusiones: las actividades se redoblan, los servicios se multiplican y la asistencia se desborda. Son las Convivències de La Salle, la
fiesta mayor del colegio, que el pasado mes de mayo batió
todas las previsiones y transcurrió inmersa en un sinfín de actividades con la tradición de siempre y la
innovación de cada año.
En esta edición solo faltó colgar el cartel de
“no hay billetes”. Hubo de todo. Padres,
madres, profesores, niños, alumnos, hermanos, abuelos, bebés… Familias enteras
participando de la fiesta mayor del colegio
y desbordando pasión en cada una de las
actividades programadas, ya fuese música,
deporte, competiciones, talleres o concursos. Justo, además, el primer fin de semana
que el buen tiempo invitaba a ir a tomar el sol y
a bañarse en la playa.
Y es que a la fiesta se le adora. La afluencia de público durante los tres días que duró la cita confirmó esta afirmación y demostró que este sentimiento participativo sigue
creciendo año tras año para satisfacción del colegio, que valora
muy positivamente el espíritu alegre y solidario de las familias de
sus alumnos.

dante jolgorio cuando el reloj marcó las nueve de la mañana.
El patio del colegio se convirtió, otra edición más, en el epicentro de las actividades de los pequeños: la Gincana, inspirada
este año en la película de Frozen.
A partir de ese momento, el resto de la fiesta fue un
ir y venir de familias enteras frente a la tómbola,
esperando su competición deportiva, haciendo
cola para un frankfurt o charlando bajo una
sombrilla. Quienes no lo hacían, estaban en
la fiesta de la espuma, donando sangre,
viendo las exposiciones de pasteles o
siguiendo los talleres y trabajos de Proide y
Finestra Oberta.
Con este espíritu participativo y festivo es
normal que uno acabase implicándose más de
lo debido. Así sucedió el mismo sábado durante
el partido de balonmano de los mayores. Sin suficientes jugadores en la pista del polideportivo, familiares y no familiares se sumaron voluntariamente para acabar disputando un triangular y demostrar el buen ambiente
que se respira en estos tres días.
El domingo tampoco faltaron actividades para todos los gustos y edades. Entre brincos en los inflables a zancadas en la
Milla, las manecillas del reloj fueron avanzando hasta el
momento de los premios. Fue la hora de homenajear con una
fuerte ovación a todos los ganadores de las numerosas competiciones celebradas y que la organización supo programar con
gran acierto. El mismo acierto manifestado desde el primer día
y hasta finalizar la fiesta.

De principio a fin
La fiesta, iniciada el viernes pacientemente por los contratiempos que dio el karaoke, dio paso a un sábado de desbor-

Encaixem-ho entre tots!
En aquestes Convivències, Finestra Oberta ha estat encaixant
les seves peces amb les de les entitats a les que ajuda i dóna
suport amb la seva tasca. Això ha estat possible gràcies a la
generositat de tots vosaltres.
Us volem donar les gràcies per ser peça clau en el trencaclosques, i pel curs que ve ens quedem amb molts dels desitjos que
es van encaixar en el mural.
Moltíssimes gràcies a tothom.
6

7

Jornades Culturals 2015
Estudiants amb talent
A La Salle Bonanova celebrem les Jornades Culturals d’una
manera lúdica, creativa i interactiva. Amb la col·laboració
de la Comissió de Cultura, el col·legi organitza el concurs
literari, el de dibuix, i el de pintura ràpida. Participar i compartir estones amb els companys i els professors fora de
l’aula és molt més important que guanyar i ens fa créixer
com a persones. I també és l’ocasió per a expressar millor
el nostre talent, trencar la rutina escolar i gaudir de
moments inoblidables.
El dia de Sant Jordi fem la cloenda al Teatre amb el lliurament de premis dels diferents concursos: al matí els
alumnes d’ESO i Batxillerat, que també fan actuacions de
música, cant o algun tipus de dansa; i a la tarda els de
Primària, on normalment està convidat un personatge del
món de l’art o de l’esport.
Al concurs literari participem tots, des de primer de
Primària fins a segon de Batxillerat, i el parvulari col·labora
fent uns dibuixos. Consisteix en fer un escrit sobre uns temes
que ens proposen i les cinc millors redaccions de cada classe
de Primària entren en concurs. A l’ESO i Batxillerat, en canvi,
reben premi les quatre millors redaccions de cada curs.
Després, l’escola tria les redaccions per enviar-les als Jocs
Florals del Districte. Aquest any han estat la de l’Antonio

Els concursos que s’organitzen dins i fora de La
Salle Bonanova són una
bona eina per estimular la
creativitat, la imaginació i
l’originalitat de tots els
alumnes que hi participen.

Q

uan has estat alumne o encara estàs estudiant a La
Salle Bonanova saps de què et parlen quan et diuen
que hi ha un concurs en marxa. A l’escola, des de ben
petits, sempre hem participat en tota mena de concursos, ja
sigui de pintura, de pessebres, de disfresses, de poesia... I en els
darrers anys, cada vegada més, els nostres companys també
participen en concursos externs a nivell de Catalunya, estatals
o, fins i tot internacionals.
Al Parvulari, els nens i nenes de P3, P4 i P5 fan volar la seva
imaginació amb els dibuixos que pinten a les classes.
A Primària està ple de concursos. Cada any els alumnes tenen
la oportunitat de demostrar la seva creativitat en l’elaboració de
pessebres, quadres, disfresses per Carnestoltes...
A l’ESO comencen a predominar els concursos externs, és a
dir, aquells que no organitza el propi col·legi, sinó que un grup
d’alumnes va expressament a una ciutat catalana o espanyola
per competir en diferents temàtiques, ja sigui matemàtiques,
llengua, relats juvenils, contes, poesia o tecnologia.
A Batxillerat fem el salt internacional. En aquestes edats el
nivell augmenta i la competició és més exigent. De totes maneres, en aquests concursos sempre preval les ganes d’aprendre,
participar i, sobretot, passar-s’ho bé.
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Menacho, de 4t ESO A, i la de l’Ana Gallart, de 2n Batx E.
El concurs de dibuix és per a tots els alumnes de 1r a 6è
de Primària. Els cinc millors de cada classe s’exposen a la sala
de l’entrada durant uns dies perquè tothom els pugui veure.
Els alumnes de 5è i 6è de Primària també participen voluntàriament al concurs de pintura ràpida, que té lloc als jardins
de l’escola. Enguany, hem estat 171 participants i s’han triat
5 guanyadors. Aquestes pintures també s’exposen a la sala
de l’entrada de l’escola.

Els Jocs Florals
de La Salle Bonanova
L’Antonio Menacho, de 4t ESO A, i l’Ana Gallart, de 2n Batxillerat E, van guanyar els Jocs Florals del
col·legi en la seva categoria. Per aquest motiu, els seus es-crits es van enviar a la competició del districte Jocs Florals Escolars de Sarrià-Sant Gervasi 2015 i, novament, van ser guardonats. En el cas de
l’Antonio, també concursarà a la competició de Barcelona. L’obra de l’Antoni es titula ‘Oda a Atles’ i
aquest és un petit fragment: “T’aixecares en contra seva, orgullós, refiant-te del teu poder. Com un
roure que només coneix la suau brisa d’estiu, et senties inderrocable. Vas clamar contra el seu tron
daurat, pensaves que era fràgil. Ai de tu! Més t’hauria valgut ser mut! Arriba l’huracà, i, igual que al
roure, t’arrencà de soca-arrel. El seu tron era ferm, o potser tu no eres tan invencible. Et sentiren clamar i et llençaren una muntanya al damunt. Et veieren venir i t’esclafaren com a una puça...”.
L’escrit de l’Ana s’anomena ‘Rutina inesperada’ i diu així: “Ja és rutina; el segon diumenge de
cada mes a Drassanes, al portal de Santa Madrona se celebra un mercat de segona mà prou gran
per distreure’m durant tot un matí buscant tresors i remenant caixes amb articles amagats que
valen or. El de febrer, però, va ser diferent. Aquest mes sempre ho ha estat de diferent i jo, que sóc
poc supersticiós, no crec que això tingui res a veure amb el fet que aquell diumenge el dia transcorregués com ho va fer”.
Altres alumnes guardonats han estat el Teo Prat de 1r ESO C amb ‘L’electricitat’; la Cristina
Codina, de 2n ESO A, amb ‘L’amor tocades les dotze’; el Gonzalo Hernández, de 3r ESO A, amb
‘Amor de ponent’; i la Belén Daura, de 1r Batxillerat A, amb ‘Revelacions’.
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La mirada matemàtica

Infantil

Les matemàtiques no només s’observen en els números. Un
bon exemple d’aquesta afirmació és el concurs de fotografia
matemàtica que organitza l’escola. Diferents alumnes de La
Salle Bonanova han realitzat fotografies on es poden veure
figures geomètriques que representen una funció matemàtica.

La creativitat dels més petits

La Natàlia Bosch, de 1r ESO D; la Clara Folguera, de 4t ESO
D; i el Sergio Serrano de Haro, de 1r Batx B, han estat els guanyadors d’aquest original concurs.

Sergio Serrano de Haro
Títol: Tendint a K

Els concursos que hem dut a terme aquest any han estat especialment creatius i amb molta plasticitat. Un dels nostres programes és el CREA, on l’objectiu principal és el de treballar l’estimulació del pensament lateral. Les estratègies que utilitzem
són l’Alternativa Múltiple, intentant ajornar el judici de valors
en la fase de producció i procurant el màxim de participació, i
el Pensament Expansiu.
D’altra banda, per Halloween se’ns va proposar participar en
el concurs de carbasses a tots els nens i nenes de P5. La idea era
que cada classe confeccionés la seva carbassa. El resultat va ser
increïble i impossible de triar un sol guanyador. Així que vam premiar la participació, la creativitat, l’enginy, l’originalitat...

Primària i ESO
L’ABEAM, unes matemàtiques
molt innovadores

Clara Folguera
Títol: Tangències interiors i exteriors

Manel Martínez
Títol: Optimització: Per a quan uns cereals hexagonals?

Natàlia Bosch
Títol: Fracció flotant
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Per segon any consecutiu, l’escola ha participat en el concurs
matemàtic de l’ABEAM, Associació de Barcelona per a l’Estudi i
l’Aprenentatge de les Matemàtiques. A l’etapa de primària, des
de 1r fins a 4t, s’han seleccionat diferents temàtiques per intentar trencar amb la idea de què les matemàtiques són monótones
i mecàniques. Per això, combinant creativitat i innovació La Salle
s’ha engrescat a participar en aquest concurs.
A la convocatòria d’enguany han participat 45 centres amb
281 obres de la nostra categoria. D’aquestes obres, el jurat ha
seleccionat dos finalistes de La Salle Bonanova: la Lucia
Estévez, de primer D, i el Santi Izquierdo, de tercer C. L’entrega
de premis es va organitzar el passat 12 de maig al Citilab de
Cornellà, coincidint amb el dia escolar de les matemàtiques.
A ‘El tresor de les desenes’ la Lucia Estévez va dibuixar un
personatge i elements característics de l’època dels pirates.
Comptant de desena en desena, va construir el seu propi camí
per arribar al tresor.
El dibuix presentat pel Santi Izquierdo portava per títol
‘Geometria Aèria’ i consistia en representar un dibuix vist
des de l’aire. El Santi va fer servir les aquarel·les i el retolador. A més, va realitzar diverses grafies per representar els
diferents conreus i les va utilitzar per reproduir les textures.
Va ser un dibuix molt creatiu, on va treballar molt bé l’equilibri i la compensació.
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Històries de detectius
Els alumnes de 4t de Primària s’han convertit en
veritables escriptors. A classe van llegir un conte
del Comissari Llampec, que es dedica a investigar
i resoldre casos complicats. Els va agradar tant
que van participar en un concurs on havien
d’escriure petits relats. Fins i tot els han editat el
seu propi llibre!
Seguint aquesta dinàmica, els alumnes de 4t es van posar
a la pell del comissari i tots van escriure una aventura. Es van
seleccionar els escrits més atractius de cada classe.
Finalment, la Maria Grau, d’Edicions del Pirata, va recopilar
els escrits, els va maquetar i en va portar un per a cadascú.
L’Olivia Albors va escriure ‘Misteri al Taj Mahal’; l’Àngela
Cammarota, ‘L’antiga moneda’; la Maria Fusté, ‘Misteri
resolt’; la Laia Mayné, ‘El robatori’; i en Max Zapatero,
‘L’assassinat misteriós’. Una experiència d’allò més bona.

L’avi que perd la memòria,
la imaginació en el concurs Pilarín Bayés
tagonista del qual és un avi que va perdent la memòria.
La Rosa Almau, la tutora de la classe guanyadora, explica
que “durant uns dies vam estar motivant als alumnes amb
petites xerrades i contes en què els avis eren els protagonistes.
Per on començar un conte que ha d’estar pensat per vint-i-cinc
alumnes? Doncs vam fer una pluja d’idees anomenant les
coses que els podien succeir als avis. Quan el Víctor va dir que
podia ser un avi que pagava en una botiga amb diners del
Monopoli, se’m va encendre la llumeta i vaig pensar d’enfocar
el conte amb el tema de l’Alzheimer. Van sorgir un munt d’anècdotes i equivocacions que podia tenir l’avi. I sempre al costat de la seva néta, la Maria, que l’ajuda i l’estima. Ha estat una
experiència enriquidora i emotiva. Els nens i nenes estan orgullosos de la seva feina i jo, com a mestra, encara més!”.

La dibuixant i escriptora Pilarín Bayés, juntament amb l’editorial Mediterrània i l’Obra Social Sant Joan de Déu, és la organitzadora d’un concurs de contes escrits per nens i nenes de
Primària. Els principals objectius són fomentar la lectura, apropar els llibres als infants, estimular la seva imaginació i fer-los
reflexionar, i treballar temàtiques al voltant dels valors. El premi
és un homenatge a aquesta gran il·lustradora que encarna tot
això a la perfecció: valors i estima pels contes i pels infants. La
temàtica d’aquest any ha estat ‘Els avis’. L’organització ha
rebut més de 2.700 contes i han seleccionat 15, els quals seran
editats en un llibre il·lustrat per la Pilarín.
La classe de 2n E de Primària ha tingut la gran sort de guanyar
el primer premi en la categoria de cicle inicial. Entre tots els nens
i nenes han escrit un conte titulat “En Ferran despistat”, el pro-

En Ferran despistat
Aquesta és la història de la Maria, que tenia un avi anomenat Ferran. En Ferran tenia 88 anys. El poc cabell que
li quedava era de color gris. Portava ulleres, dentadura
postissa i un bastó per caminar.
La nena se l’estimava molt perquè era molt bo.
Però en Ferran tenia un gran problema; era tan vellet
que havia perdut la memòria. Confonia les coses.
Un dia en Ferran va anar amb la Maria a comprar el
diari. A l’hora d’anar a pagar va treure de la cartera
diners del Monopoli...
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Matemàtics competents
En Miquel Sirera, de 2n d’ESO C, ha participat en la fase final
del Fem Matemàtiques 2015 després de classificar-se en la 4a
posició de tots els participants de l’ABEAM (Associació de
Barcelona per a l’estudi i l’aprenentatge de les Matemàtiques).
Durant tot un dia, nois i noies de 6è de Primària, i de 1r i 2n
d’ESO, han fet proves individuals i en grup per tot el municipi
de Vic, que és on enguany s’ha celebrat la final.

La FEEMCAT (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les
Matemàtiques a Catalunya) anualment organitza una activitat
amb la finalitat de contribuir i desenvolupar la competència
matemàtica en tot l’alumnat de sisè de Primària i primer cicle
de l’ESO. A més, permet intercanviar experiències i compartir
propostes per part del professorat de les diferents comarques
de Catalunya.

Uns dibuixos
que sonen molt bé
Des dels departaments de música i educació visual plàstica, la
mestra Laura Sáez va promoure la participació al concurs de
dibuix musical que organitzava la botiga de música Adagio. Van
participat uns 20.000 alumnes de tot Catalunya. L'alumna Laura
Prat, de 5è C, ha guanyat el concurs i el premi ha consistit en
2.000 euros en instruments per l'escola i un obsequi per a la premiada. El més important és l'alegria i la satisfacció de la mestra
i de la Laura Prat. L'èxit de l'alumne és l'èxit del professor.
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My idea, make it real

ESO i Batxillerat

El 3r concurs Start-Up School és una
bona eina per endinsar-se dins del món
empresarial. De 100 projectes inscrits de
diferents escoles d’ESO, Batxillerat i
Cicles Formatius, s’han seleccionat 22, entre els quals tres són
d’un grup d’entusiastes estudiants finalistes de La Salle Bonanova.
El Ricard Casanovas, el Sergi Ferré, el Lucas Prat i la Clara
Serrahima, 3r ESO A, ens expliquen la seva experiència en el
món de l’emprenedoria: “My idea. Make it real és una plataforma que relaciona persones amb idees, les quals es poden
desenvolupar i finançar. Treballar en aquest projecte ens ha

La narrativa catalana
de l’escola té premi
El Sambori Òmnium és un premi de narrativa en català dirigit
als alumnes de primària, secundària i batxillerat de
Catalunya, Andorra i la Catalunya Nord. L’objectiu és promoure la participació en un projecte comú i difondre l’ús del
català dins de l’àmbit escolar. S’incentiva la imaginació, la
creativitat i els valors pedagògics que es treballen en cadascun dels centres.
L’alumna de 2n de Batxillerat Patricia Rosell Arévalo ha guanyat aquest Premi Sambori Òmnium 2015 de narrativa catalana a la demarcació de Barcelona. El lliurament del premi s’havia de celebrar el dia 25 de març a la Sala de Plens del Districte
Sants-Montjuïc, però es va ajornar i encara s’ha de concretar
una nova data d’entrega.
El seu treball és un relat emotiu i molt íntim. Aquest és un
petit fragment: “Conec la por que sents, la incertesa del
futur deixa sense dormir a més d’un. A vegades, em fa nosa
tanta inseguretat, que quelcom desconegut tingui un poder
absolut sobre els fruits que donaran els meus esforços.
Malgrat això, nosaltres, sota la nostra condició de somiadors,
mai podem deixar de veure el futur esperançador i la incertesa com una bella imprevisibilitat, capaç d’omplir-nos el cap
d’escenes, tènues i vaporoses, que formen part del desitjat
guió per a la nostra vida”.

aportat molts beneficis i ens ha introduït en el món empresarial. Ha estat una gran experiència tenir un mentor especialitzat que ens ha ajudat a desenvolupar la nostra idea, i ens ha
fet molta il·lusió haver participat i arribat a la final d’aquest
concurs. Desitgem que altres estudiants puguin tenir aquesta
oportunitat i donem les gràcies al col·legi per inscriure’ns”.

The Big Challenge
Un total de 62 alumnes de 1r a 4t d’ESO, el passat 12 de maig,
van demostrar els seus coneixements de gramàtica, vocabulari
i fonètica, així com de civilització anglesa, en el Concurs
d’Anglès Europeu The Big Challenge.
La prova, de 45 minuts de durada, és de caràcter voluntari i
es realitza dins de l’horari escolar. Els i les alumnes troben el
concurs The Big Challenge altament engrescador. Per això, des
del Departament de Llengües Estrangeres animem a tothom a
participar durant l’Educació Secundària.
Els alumnes Maria Poch (2n ESO), Luis Alberto Moliné (3r
ESO) i José Mª Serra (4t ESO) han estat els primers classificats
del centre. I l’Elena González (foto) (1r ESO), s’ha classificat en
primer lloc a la província de Barcelona i cinquena a Espanya.

Resoldre problemes, tot un obstacle
El concurs consisteix en dues rondes, la primera en el
col·legi i la final en una universitat. Els alumnes de 1r i 2n
d’ESO podran anar a Berlín, on faran una altra prova. Els que
tinguin les cinc millors puntuacions viatjaran a Madrid, a
l’entrega de premis, on rebran diners per a ells i per al
col·legi, i una beca pels seus estudis.
“Em dic Laia Mayné i m’encanten les matemàtiques! Sóc una
alumna nova al col·legi i a l’altra escola feien el concurs del
Pangea. Ho vaig proposar al col·legi i em van apuntar. És un concurs molt divertit. La primera ronda la vaig fer a La Salle Bonanova
i em vaig classificar. Per fer la segona ronda vaig anar a la
Universitat Abat Oliva. Hi havia molta gent. Tota Catalunya! Em
vaig posar molt nerviosa perquè no em sortien tres problemes,
però després se’m van passar tots els nervis i els vaig
fer. M’ho vaig passar molt
bé i espero tornar a fer-lo
un altre any”.

El projecte Pangea és una iniciativa educativa que organitza
concursos de matemàtiques en diversos països d’Europa per
fomentar el seu estudi entre els escolars. S’organitza des de 4t
de primària fins a 2n d’ESO, i l’objectiu és motivar els nens a
gaudir més de les matemàtiques.
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Enigmes i programació, les matemàtiques en estat pur
ps acumulaven punts a mesura que resolien qualsevol dels
vint problemes que se’ls va plantejar. Tot plegat en un ambient
festiu on els nois i noies van gaudir molt. Finalment, dels 96
equips participants, La Salle Bonanova va acabar en una més
que meritòria desena posició.

L’HP CodeWars és un concurs que
ja fa quinze anys que se celebra a
EEUU, i des de l’any passat també
en una ciutat de la Índia i Taiwan.
Enguany, com a novetat, s’ha
estrenat a Europa, a Newcastle
(UK) i a Barcelona, concretament
a Sant Cugat del Vallès.
El passat 7 de març, a la seu de Barcelona van assistir 307
estudiants de 49 centres diferents. La Salle Bonanova va participar en aquesta primera edició, representada per un equip
format pels alumnes Alejandro Daniel i Alexandre Castañé
de 2n de Batxillerat, i Toni Espuña de 1r de Batxillerat. Com a
team sponsor va assistir el professor del departament de
matemàtiques, Jordi Campos.
La competició va durar tres hores, durant les quals els equi15

La satisfacció d’ajudar els altres

NOTÍCIES

El Premi Baldiri i Reixac
que atorga la Fundació
Lluís Carulla ha anat a
parar en mans dels
alumnes Santi Cros,
Marta Portolà, Sergio
Serrano de Haro i Jorge
Sáenz de Tejada, que
l’any passat cursaven 4t
d’ESO. El projecte d’Aprenentatge Servei, realitzat en
col·laboració amb les entitats Auxilia i Federació Catalana del
Voluntariat Social (Projecte Mirades), ha consistit en la realització d’un vídeo amb l’objectiu de donar a conèixer les activitats d’oci que ofereix l’associació Auxilia, organitzades per un
grup d’alumnes de 4t d’ESO.
Els guardonats expliquen que “vam escollir aquesta proposta pel fet que ens agrada molt realitzar vídeos, però sobretot,
perquè ho vam veure com una bona oportunitat per ajudar a
la resta, per invertir una mica del nostre temps en passar-lo
amb la gent que ho necessités, i compartir aquesta experiència
perquè cada dia hi hagi més gent fent voluntariat”.

Aquest curs ens acomiadem de...

El relat d’un voluntariat social
La Federació Catalana de
Voluntariat Social ha organitzat el primer concurs de
Relats Juvenils ‘Tens molt a
dir’ per promoure que el
voluntariat social val la pena.
L’objectiu és donar veu a tots
els alumnes perquè expressin
la seva visió sobre el voluntariat social a través d’un relat
curt. L’alumna de 4t d’ESO D
Júlia Brescó ha guanyat el
segon premi d’aquest concurs, que es va dur a terme
coincidint amb la festivitat de Sant Jordi.
Dins la categoria de 13 a 18 anys, la Júlia va participar amb el
relat titulat ‘En primera persona’. A continuació, un petit fragment del seu text: “Ens va ajudar molt, i per a mi va esdevenir
una persona imprescindible. Va ser la peça que necessitava per
completar el trencaclosques de la meva nova vida. Amb tota l’ajuda rebuda fins al moment, finalment, vaig aconseguir refer-la
o, si més no, una part d’ella. I... dit i fet. He començat de nou!
Ara formo part del grup de voluntaris d’albergs socials a
Catalunya. I sempre agrairé a l’Aleix i a tota la plantilla el que van
fer per mi i per molts altres. Ara m’he endinsat en aquest nou
univers solidari del qual encara queda molt per descobrir...”.
16

Román Justicia

Ricard Gallego

Una vida dedicada
a la residencia

La psicologia,
un tret diferencial de La Salle

Os escribo estas líneas
para despedirme de todos
vosotros con motivo de mi
jubilación.
Han sido 20 años en la
Residencia de La Salle
Bonanova, 20 años de
trabajo, ilusiones y alegrías, en los que llevaré
siempre en mi corazón a los residentes. Para mí ha sido
una experiencia inolvidable. Doy las gracias a la
Comunidad de hermanos, especialmente al hermano
Morató, al hermano Ramos y al hermano Jara por darme
la oportunidad de trabajar y compartir con ellos estos
maravillosos años.
No quiero olvidarme de dar las gracias a los miembros del
PAS y AMPA, con los que he compartido grandes momentos.
“Los amigos son como los libros: no necesitas muchos, sino
los mejores”. Yo he tenido la suerte de contar con los mejores: Carlos, Ramón, Iñaki, Andrés, Cristina y en su momento,
Francesc Artacho.
Un abrazo muy grande a todos.

Professionalment, sempre he format part de la Comunitat Educativa de La Salle Bonanova, però
la meva tasca l’he desenvolupat
en els Col·legis La Salle de
Catalunya i en un grup d’escoles
d’altres institucions religioses que
continuen confiant i valorant el
nostre treball. I sempre amb l’equip del Laboratori de Psicologia La Salle, l’actual Servei
d’Orientació Psicopedagògica.
Va ser en els 60 quan el Germà Joaquim Morató va formar l’equip, dirigit pel Dr. Josep M. Lluís Font, que es va responsabilitzar
de fer diversos estudis d’investigació amb els alumnes de La Salle
Bonanova. El fruit d’aquella “psicologia experimental” es va
anar aplicant, amb eficàcia, a tots els altres centres. La meva
incorporació a l’equip, me la va confiar el Germà Morató l’any
1976, tot i que ja estava vinculat a La Salle Bonanova des del
1972 com a resident universitari i prestant un servei a l’internat
i a la secretaria.
Ara, en el moment de jubilar-me, vull agrair a totes les persones
que m’han ajudat a formar-me, a les que han confiat en l’eficiència
de la meva tasca professional, i a tot el personal docent i no docent,
amb els que he tingut la satisfacció de poder compartir moltes
vivències i aportar el meu treball durant tots aquests anys.

Agraïm al Gmà. Joan Marginet i
donem la benvinguda a l’Elena Barberán
El curs vinent el Gmà. Joan Marginet deixarà el càrrec de Cap d’Estudis de
Primària. Després de molts anys realitzant aquesta tasca al servei dels alumnes i
liderant tot un gran equip de mestres de l’etapa de Primària, només tenim paraules d’agraïment i reconeixement. La seva bondat ha fet que fos estimat per tothom. Sempre amb una actitud propera als alumnes, als companys i a les famílies.
Per a nosaltres avui no és un comiat, és senzillament un acte de justícia per poder
dir-li gràcies per tot el que ha fet fins ara i desitjar-li que pugui ser molt feliç al
nostre costat en aquests anys venidors. I agraïm a l’Elena Barberán la seva plena
disponibilitat i dedicació en acceptar aquesta difícil tasca com a Cap d’Estudis. Li
desitgem molta sort!
A tots dos, moltíssimes gràcies i per molts anys.
Gmà. Joan Carles Jara, Director
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ESO I BATXILLERAT

Mots que desapareixen

‘M
Comenius Project, the end

T

we saw wonderful art and we spent time with our friends.
On Wednesday we went to Figueres to see another museum. When we came back to Barcelona, we had the school
party! Every family gave some food and we could have a wonderful supper with music and friends.
On Thursday we finally did our posters. It was like an output of all
the information we had learn during all this week. In the afternoon
we went to different places. In my case I went to Sant Pau with the
class of 3rd ESO C. It was a very curious and awesome visit, because
it was a hospital that had a different design from the others!
Finally, on Friday our friends from France, Austria and
England had to leave. It was sad, but we knew that we had a
wonderful week and we can keep in contact with them!

he last phase of the Comenius Project was from the 13th
to the 18th of April. The month before we were preparing the arrivals of our correspondences, the decoration
of the school and all this kind of things with a lot of illusion.
Our French friends and the Austrian and English people
arrived on a beautiful Monday morning, and we did a tour
around the school to show them all the museums, the library,
our school classes….. They liked and enjoyed it.
On Tuesday we arrived at school at 8:45 a.m. because the
headmaster was giving a few words of welcoming to our visitants and friends. After that we had a conference about marketing, which was pretty enjoyable because we learned about it
and the best strategies to sell a lot. Everyone had a quick snack
when it finished because we were going to visit two wonderful
museums in our city: MNAC and Fundació Miró. We pretty liked,

Jordi Valsells, 3r ESO C

Alegria i satisfacció a la Confirmació

A

màxim de preparats. És per això que, en nom de tots aquells
que ens hem confirmat, us volem agrair el fet d’haver-nos
dedicat tantes hores del vostre temps.

La Salle Bonanova 61 alumnes de batxillerat vam fer la
celebració de la Confirmació el passat 24 d’abril. Fou
una cerimònia molt emotiva per a nosaltres, on tot
tipus de sentiments es van barrejar: alegria, satisfacció, emoció i
un gran apropament al Senyor.
Tots aquells dies de preparació, de reflexió i de canvi van donar
els seus fruits en una tarda on tots plegats vam poder gaudir
d’una completa convivència i, sobretot, d’un pas que marca una
fita en les nostres vides, ja que, de manera conscient, ens vam
comprometre a intentar viure una vida a l’estil de Jesús.
Gràcies a tots els nostres catequistes, que ens han estat
guiant, acompanyant i ajudant, hem arribat fins aquí. Cada
setmana ens han ensenyat coses noves, ens han recordat d’altres que no teníem present, i han intentat que estiguéssim el

ots que desapareixen’ és el treball seleccionat a la VII Mostra Recerca Jove
de Sarrià-Sant Gervasi. Estudia la pèrdua progressiva de les paraules pròpies d’un dels dialectes del català nord-occidental, el Pallarès.
Per realitzar-lo vaig partir de la hipòtesi de que si es duu a terme un
estudi de les paraules que empren els avis i es fa un treball sistemàtic a les escoles del
Pallars, aquest empobriment pot anar minvant. A més, és molt important recolzar
totes les associacions que es dediquen a promoure el coneixement d’aquest dialecte.
Els meus pares, ambdós d’origen pallarès, em van suggerir que seria interessant
tractar aquest tema amb profunditat a través del treball de recerca. D’aquesta manera
podria esbrinar quins són els factors que contribueixen a la seva desaparició i, més
endavant, aportar algunes solucions per tal de preservar aquest dialecte. La proposta
em va semblar una gran idea i va despertar, encara més, el meu interès vers aquesta
parla que coneixia però no dominava.
Recuperar mots i frases fetes és també recuperar una manera de viure. Aquell fer i
dir són fruit d’unes circumstàncies històriques, polítiques, religioses, econòmiques, de costums i tradició. Amb les generacions, les
paraules es perden i canvien de sentit fins esdevenir-ne d’altres, i seria una llàstima que es perdés aquest parlar del Pallars.
Marta Sostres, 2n Batx E

Una visió amb
molt futur

L

’Alejandro Daniel, alumne de 2n de Batxillerat, ha
rebut una menció de la UPF, i un premi extraordinari
de la UAB, juntament amb un altre noi que també ha

tractat el mateix tema. “En aquesta recerca, documentada en
anglès i realitzada amb la participació del Centre de Visió per
Computador de l’UAB, he investigat les tècniques de visió i
guiatge per ordinador necessàries per a fer que un cotxe -un
model a escala 1/10-, es condueixi autònomament utilitzant
com a sensor únicament dues càmeres, igual que ho fa la
visió humana.
La memòria del treball conté el fonament teòric sobre les
càmeres estereoscòpiques, el tractament de les imatges, la localització visual, la navegació i l’algoritme senzill que he ideat per
evitar obstacles. La majoria d’aquests aspectes també estan desenvolupats en les més de 3.500 línies de codi d’ordinador que
implementen el “conductor autònom”, que es pot veure online
o descarregar lliurement des de la pàgina web del projecte”.

Santi Cros, 1r Batx A

Alejandro Daniel, 2n Batx C
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FINESTRA OBERTA

ESCOLA DE MÚSICA

D
Que s’obri el teló!

E

propera amb ells. A partir d’aquell moment vam començar a desenvolupar l’obra amb l’ajuda d’una monitora de la Llar.
L’obra es titula ‘Un Sant Jordi molt especial’. Està basada en
la història de Sant Jordi adaptada a l’actualitat i té com a tema
principal el bullying. L’argument és el següent: a l’institut IES La
Salle Tries hi ha un alumne que fa bullying a una noia. Un dia,
arriba un alumne nou que s’enamora d’aquesta noia i s’encara
amb l’alumne que l’increpa. Al final, l’amor i el bé s’imposa
sobre el mal. El dia que vam fer l’obra davant de tota la Llar va
sortir genial. A tothom li va agradar i tots vam gaudir moltíssim.
Agraïm molt a la Llar per haver-nos proporcionat aquesta
gran oportunitat i per l’atenció i l’ajuda rebuda.

ls alumnes de 4t d’ESO vam decidir realitzar el projecte
d’ApS “que s’obri el teló!”. El projecte s’ha basat en fer
una obra de teatre amb els usuaris de la Llar Joan Trias,
que és una entitat que treballa amb persones amb paràlisi
cerebral, i que fa molts anys que Finestra Oberta hi col·labora.
Durant els mesos de febrer, març i abril vam crear i assajar l’obra. Finalment, la vam representar el passat 21 d’abril. Al principi no sabíem ben bé què ens anàvem a trobar, ja que era la
primera vegada, per a tots els membres del grup, que vivíem
una experiència com aquella.
El primer dia ens van explicar tot el relacionat amb la paràlisi
cerebral. També vam conèixer a algunes de les persones. Ens van
presentar al fisioterapeuta, que ens va ensenyar la sala en la que
ell treballa. Vam participar en els tallers que els usuaris de la Llar
realitzen cada tarda i això ens va ajudar a establir una relació més

Maria Clavel, Kloe Gracie, Marcel Boquer, Pablo Alonso,
Ángel Malchiodi i Pablo Terraza, alumnes d’ApS de 4t d’ESO.

Una escola amb cor

Les novetats a l’Escola de Música
Temporada 2014/2015

Temporada 2015/2016

Cant

L’any vinent s’obriran dues activitats noves dins l’Escola de
Música de La Salle:

Aquest any s’ha començat l’assignatura de Cant dins l’Aula
de Música Moderna per a poder treballar la veu de manera
professional. Amb sessions de mitja hora a la setmana, ja siguin individuals o per parelles, es porten a terme un seguit d’exercicis de tècnica vocal i d’estil. Els i les alumnes trien els
temes i els estils que volen cantar i a través d’aquests van evolucionant i millorant les seves possibilitats com a cantants.
A part de les cançons que canten de manera individual o per
parelles, també s’està fent una feina conjunta amb els alumnes
d’aquest any, on aprenen a escoltar i a cantar diferents línies
melòdiques i, per tant, es fa un treball polifònic.

Sensibilització musical
Pensant en les característiques i les necessitats dels infants a
l’edat de 3, 4 i 5 anys (P4 i P5), s’ha dissenyat la nova activitat
de Sensibilització Musical, ja que l’experiència musical a edats
primerenques potencia l’aprenentatge global i el creixement
personal dels infants.
Dins l’activitat es treballaran sis blocs diferenciats i alhora
relacionats entre ells. Aquests són: audició, educació de la veu
i cançó, ritme i moviment, dansa, conjunt instrumental, creació
i lecto-escriptura musical.

Grup de cant i ball

L

a Salle Bonanova forma part del grup Escoles amb Cor, una distinció que
el passat mes de desembre Càritas ens va comunicar, i que durant el mes
de juny es faria efectiva amb el lliurament d’una placa. A continuació,
un fragment de la comunicació adreçada al Gmà Director, Joan Carles Jara:
“Des de Càritas Diocesana de Barcelona us volem donar les gràcies pel vostre
compromís social. Conscients de la importància de l’educació en valors, us heu
implicat amb la nostra organització. I és que, com bé sabeu, l’educació és el primer pas perquè la nostra societat aconsegueixi viure des de la fraternitat i la justícia social.” En aquest sentit, Finestra Oberta sempre ha estat vetlladora d’aquests valors. A més a més, aquesta entitat ha rebut el Premi Santa Eulàlia d’UDC en reconeixement a
la constància i compromís en la seva tasca. És, doncs, motiu de satisfacció per a tota la comunitat educativa i totes les persones
que han estat i continuen vinculades a la nostra escola a través de Finestra Oberta.
20

Aquest taller el durà a terme una professional de la veu, juntament amb una professional de la dansa, fusionant les dues
arts escèniques en una de sola. Així doncs, es posarà en pràctica tant la interpretació de la veu com la del cos, a més de fer
exercicis de tècnica vocal i corporal.

21

ESPORTS

La clau de l’èxit: el factor humà

D

l’entrenament dels més petits als més grans.
El perfil dels nostres entrenadors és molt variat, tenim nois i
noies d’entre 18 i 60 anys. Alguns són estudiants i d’altres professionals destacats en les seves respectives ocupacions, però tots
comparteixen la mateixa passió i dedicació per un esport que
practiquen des de fa, en alguns casos, desenes d’anys. Aquesta
passió els ha conduït a aconseguir els diplomes d’entrenadors per
compartir i transmetre els seus coneixements als més petits.

urant el 2015, a nivell quantitatiu hem arribat a tenir
més de 680 inscrits, un número d’esportistes que no
teníem des de feia 10 anys. Aquest èxit s’ha vist reforçat
amb alguns resultats esportius destacats. Per descomptat, pensem
en l’equip Sènior d’handbol de 1a Divisió Nacional, però també en
l’Aleví A de futbol que ha pujat a 2a Divisió; l’equip Prebenjamí
d’hoquei, 2n classificat d’un campionat de Barcelona i el Mini
Femení de bàsquet, campiones de Lliga i del Torneig d’Andorra.
Més enllà d’aquests resultats espectaculars, podem preguntar-nos sobre les “receptes de l’èxit” i del “per què” d’aquesta
dinàmica tant positiva. Crec que la resposta és molt senzilla.
L’èxit del Club és, per sobre de tot, un èxit humà. L’èxit dels 54
coordinadors i entrenadors que comparteixen el dia a dia de

Gràcies a tots.
Pascal Tayot
Director Tècnic del Club Esportiu La Salle Bonanova

Marc Tomàs, 21 anys.
Entrenador d’handbol:
Tinc el diploma de Grau Superior
d’Esports des de fa un any i em dedico
a entrenar a temps complet. Al Club
porto l’equip d’handbol Prebenjamí i
també sóc entrenador de bàsquet en
una escola i monitor de nens amb discapacitat. A més, estic cursant INEFC a
la UB perquè en un futur m’agradaria
entrenar a un equip d’alt rendiment.
L’handbol és tota la meva vida i passo des de les 17.00 fins
les 23.00 hores de la nit gaudint-ho tots els dies. És per això
que m’és fàcil transmetre’l.

David Sánchez, 24 anys.
Entrenador de bàsquet:
Jugo a bàsquet des dels 6 anys. Als 14 vaig començar a portar
el meu primer equip. Aleshores ja tenia clar que em volia dedicar
a entrenar. Estic al Club des de fa quatre temporades i entreno
equips tant infantils com de més grans. M’encanta observar la
progressió dels meus equips al llarg de la temporada.
Actualment, estic estudiant INEFC amb l’objectiu de poder dedicar tota la meva vida al bàsquet. De fet, el bàsquet és la meva vida.

Gorka Gibert, entrenador
i coordinador d’hoquei:
Tenia 8 anys quan vaig començar a jugar a hoquei i ja fa 15
anys que estic al Club. Vaig començar com a entrenador de porters el mateix any d’iniciar la carrera d’arquitectura a La Salle. La
veritat és que quan el Club em va trucar pensava que era una
broma, però no ho era i segueixo aquí perquè m’encanta.
L’hoquei és l’esport de la meva vida i sempre ha omplert el
meu temps lliure. Ara, que he acabat els estudis, penso que
podria estar sense feina però no sense l’hoquei. Tot el meu
món gira al voltant d’aquest esport, els meus amics de la infància, per exemple, són d’hoquei. Així doncs, és lògic que vulgui
compartir aquesta passió amb els joves.
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L’equip sènior d’handbol,
a Primera Divisió Nacional!

E

Primera! Ja amb l’ascens assolit, l’enfrontament de la tercera jornada el vam perdre contra el Pilar Maristas per 25 gols a 24.
Felicitem a tots els jugador, tècnics i a la gran afició que va
venir a Saragossa -més de 60 persones- que va animar de
forma incondicional al nostre equip. També volem donar les
gràcies al col·legi i al Club pel seu suport.

ls play-off d’ascens a Primera Divisió d’handbol es van
disputar del 15 al 17 de maig a Saragossa i els nostres
jugadors de l’equip sènior van fer realitat el somni de
pujar de categoria.
El primer partit contra Gure Auzune, equip de Vitòria, el vàrem
guanyar 35 a 26. Amb aquest resultat, aconseguir els tres punts
del segon partit era crucial i va acabar amb una altra victòria per
28 a 22 contra el Naturhouse La Rioja. És a dir, dues victòries i a

Ramon Zapater

El fútbol federado hace huelga

E

oficialización les suponía un perjuicio económico. Por este motivo, para nosotros esta regularización no es un inconveniente,
sino una ventaja, pues pone a los demás a nuestro nivel de exigencia, lo que sin duda nos hace más competitivos.
Me gustaría agradecer a la Dirección del Colegio que siempre nos haya impuesto el más estricto cumplimiento de nuestras obligaciones legales. Y en este sentido quiero hacer especial mención al Hno. Morató, quien, desde el primer momento,
nos marcó esta directriz a seguir.
También quiero agradecer a todos nuestros socios, a los
jugadores y a sus familias el esfuerzo que, año tras año, han
tenido que asumir para mantener una estructura de club ordenada y legalmente en regla. Y, por supuesto, a todos aquellos
entrenadores que han antepuesto su aprecio al club y a los
colores que a otros criterios económicos.

l 14 y 15 de febrero, la Federación Catalana de Fútbol
suspendió la jornada como protesta por las inspecciones
fiscales que quieren realizar los organismos del Estado
en los clubs deportivos. Según declaraciones del Presidente de
la Federación, las regularizaciones propuestas supondrían el
cierre aproximado del 50% de los clubs.
El Club Esportiu de La Salle Bonanova ha cumplido de forma
estricta la legislación manteniendo a todos sus empleados
(entrenadores, coordinadores y administrativos) con contratos
oficiales y haciendo frente a sus correspondientes cargas sociales. En muchas ocasiones, este hecho nos ha supuesto un coste
extra y nos hacía menos competitivos, tanto en las cuotas de
los socios como en el sueldo neto que percibían nuestros
empleados respecto a otros clubs.
Por otra parte, la estricta legislación ha impedido la contratación de personas cuya aportación podía ser valiosa, y a las que
pudiendo ayudar económicamente, no hemos podido contratar
por estar recibiendo prestaciones de jubilación o desempleo y la

Carlos de Salvador
Presidente Club Esportiu La Salle Bonanova
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Entrevista a Alberto Hill, autor del llibre
’La Salle Bonanova, 125 años’

“La gran decepció
ha estat no trobar la
biblioteca de l'herbari”

A

més important que he tingut fent la recerca. Em consta que
molta gent ha estat buscant la biblioteca, però no s’ha trobat. I
és segur que existia perquè surt reflectit a la factura de compra.

Quan vas començar a buscar totes
les fotografies antigues de La Salle?
Tinc l’afició de recopilar postals antigues i vaig començar amb
els edificis ja desapareguts de Barcelona. Un dia, a les meves
mans van arribar unes postals de l’escola, on vaig estudiar 10
anys, i vaig començar a recordar vivències que havia tingut
amb els meus companys i els Germans. Aleshores, vaig abandonar el col·leccionisme per dedicar-me a aprofundir i desenvolupar la recerca històrica sobre els primers anys del col·legi.

Darrere de cada fotografia hi ha una història.
Quina t’ha agradat més?
N’hi ha moltes, però possiblement la casa Ferret Mandri, i uns
papers que vaig trobar i em van impactar molt. La construcció
del col·legi es va iniciar sense permisos per culpa d’una mala
interpretació que va fer l’advocat d’un conveni entre Espanya i
França, on va entendre que l’escola estava exempta de pagar
els permisos. Per aquest motiu se li va obrir un expedient sancionador, per no tenir els permisos d’obra.

De totes les imatges que has trobat,
quina és la que t’ha cridat més l’atenció?
La casa Ferret Mandri, que dóna nom a la riera. Vaig quedar
impactat perquè era una casa senyorial que estava al mig del
que avui dia és l’estadi de futbol. El primer que vaig fer va ser
buscar tots els propietaris de la finca, que data de l’any 1862.

Quan et vas adonar que tenies suficient informació
per editar un llibre i recopilar tot el que has trobat?
La investigació ha tingut diferents fases. La primera va ser
esbrinar qui va construir La Torre Muntades i a partit d’aquí van
anar sorgint altres imatges i informació que em van portar a
una altra fase. A mesura que anava buscant, la recerca va anar
agafant sentit i vaig veure que hi havia moltíssimes coses interessants i potents per publicar un llibre. I si afegeixes el fet que
se celebrava el 125è aniversari de l’escola, la barreja era massa
suculenta com per no fer-ho.

T’ha costat molt trobar les imatges i la informació?
He tingut molta sort, perquè quan vaig començar a escriure el
llibre vaig trobar un parell de coses increïbles. Eren imatges,
catàlegs i tota una col·lecció de postals dels primers anys de
l’escola. Això no treu, però, que hagi estat una tasca difícil de
molts anys.
I t’has endut alguna decepció?
Sí. Després de la Guerra Civil, els Germans van vendre l’herbari
de l’escola a l’Institut Botànic de Barcelona. El que ha desaparegut i no hi ha hagut manera de trobar res, és un herbari que
consta de dues parts molt importants. Una són les plantes, que
estan localitzades i ben conservades, i l’altra és la biblioteca. Els
Germans van comprar i col·leccionar llibres de botànica però,
malauradament, han desaparegut. Aquest ha estat el disgust

Quin és el següent projecte?
D’aquí a un parell d’anys, el que tinc en ment és editar un
segon DVD amb les imatges de les postals dels anys 1925 a
1955. En el primer que vaig publicar, just després del llibre,
s’inclouen les imatges de 1900 a 1920. I per tota l’ajuda prestada en aquest projecte, vull expressar el meu agraïment als
Germans Joaquim Porrera i Ricard Serra.
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rquitecte Tècnic de formació, l’Alberto Hill és un
gran apassionat de la història. Com a bon amant
del passat i ex alumne de La Salle Bonanova, va
començar una investigació per saber més sobre la història
dels edificis de l’escola. L’Alberto va ajuntar l’afició de
col·leccionar imatges antigues amb la història. D’aquesta
combinació va sorgir el llibre ‘La Salle Bonanova 125 años.
Recorrido histórico por sus inicios‘, un DVD i una exposició
a la Vil·la Florida amb totes les fotografies i documents
d’una recerca que ha durat gairebé sis anys.

