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Sembla que era ahir. Ja fa vint-i-cinc anys posàvem
el fil i l’agulla a aquesta publicació, amb més
entusiasme que coneixement, i ja en portem cent.
Els nens que llavors estaven a Educació Infantil ja
ronden la trentena i algun mestre actual encara
havia de nèixer.
Trimestre rere trimestre, amb puntualitat, hem anat
desgranant la vida del nostre estimat centre, - que
quan va començar encara no se’n deia Puig d’Arques
- amb feina de formigueta i amb la implicació de
tothom: tant pares com alumnes i mestres hi ha dit
la seva.
Potser la longevitat de la revista rau en que sempre
hem tocat de peus a terra, que no hi havia objectius
grandiloqüents. Senzillament reflectir el nostre dia a
dia, amb humilitat, però amb perseverança.
El cent és un número que fa patxoca, que impressiona
i que convida a la celebració. Per això, en un acte
d’autoestima hem de congratular-nos i estar-ne
cofois. També és un moment per mirar enrere,
repassar si s’han assolit els objectius i, sobretot,
donar les gràcies a tota aquesta multitud de persones
que l’han fet possible.
Hem aprofitat l’avinentesa per sortir una mica del que
és habitual en la publicació i dedicar aquest número
a la memòria de l’escola. És per això que el trobareu
farcit de records. Hem volgut recollir el testimoni
de molta gent, d’edats ben diferents, que ha passat
per l’escola : Pares, avis i néts; tot un ventall d’exalumnes i ex-mestres que ens expliquen les seves
vivències al centre.
Punt i seguit ? No sabem com serà “El Punt i la
Coma” en el futur. Potser guanyaran definitivament
les noves tecnologies i, en ares a la modernitat i a
la sostenibilitat, el llegirem digitalment, renunciant
a l’amabilitat i calidesa del paper escrit. El temps ho
dirà.
Sigui de la manera que sigui, fem vots perquè aquest
vincle de comunicació de l’Escola Puig d’Arques de
Cassà continuï viu durant molt de temps.
Punt i la Coma : PER MOLTS ANYS !!

Irene Rigau

Consellera d’Ensenyament
Quan neix una revista la il·lusió del projecte amara
tota l’escola, però quan s’arriba als 100 números
es posa de manifest que s’ha sabut mantenir
viva aquella il·lusió i que s’ha sabut treballar amb
constància i al que és també important que s’ha
tingut la capacitat de saber crear una dinàmica
molt interessant.
Promoció rere promoció heu anat teixint les notícies i un gran nombre de
lectors. Ho vàreu encertar amb el nom El Punt i la Coma que et transporta
mentalment a la vostra plaça de la Coma on com tota àgora es poden
compartir opinions i informacions.
Però l’escola Puig d’Arques, la vostra escola, ha tingut una gran sort: comptar
amb en Quim Massa, mestre compromès amb l’educació i bon patriota. Ell
ha sabut trobar la col·laboració dels companys mestres i ensenyar a fer de
periodista als alumnes i obrir la revista El Punt i la Coma. Gràcies Quim!
Cal destacar que una revista a més de ser un element aglutinador de la
comunitat educativa, que defineix el Projecte Educatiu de l'Escola Puig
d'Arques, i dóna cohesió a la institució escolar, és la porta que li obra la seva
relació amb l’entorn.
L’ús de textos lliures com eina de treball amb els infants els motiva en el seu
aprenentatge de la llengua, es comença amb el text lliure oral al Parvulari
i aquest evoluciona al text lliure escrit en etapes posteriors. L’interès per
explicar coses viscudes i pròpies als altres: companys, pares i comunitat és
una gran ajuda per obtenir els objectius fixats pels mestres.
El nom de la vostra revista també indica fermesa, en català posar el punt i la
coma vol dir recopilar i ordenar, en el vostre cas la feina que ens ofereixen
els nens i nenes a les seves aules. Els mestres i les mestres de l’escola
continuant en la línia de l' Escola Moderna de Célestin Freinet els obren una
finestra al món.
Per tot, això, us felicito com a comunitat escolar per aquest número 100
i us encoratjo a continuar plasmant la història de l’escola Puig d’Arques
a la vostra revista aportant el vostre testimoni a la construcció d’un país,
Catalunya, que confia en l’educació com a garantia del creixement personal
i col·lectiu.
Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Albert Bayot.

Director dels Serveis Territorials
d’ Ensenyament a Girona
L'Escola Puig d'Arques, de Cassà de la Selva em proposa
col•laborar en l'edició número 100 de la seva revista
escolar EL PUNT i LA COMA amb un petit article com a director dels
Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona. M'agrada la proposta i
m'hi apunto, convençut que és important que els representants de
la institució que gestiona els centres educatius de Catalunya siguem
presents en aquells petits detalls que, tot i ser petits, són molt
importants per a la vida d'un centre.
Per fer-ho procuro estar atent a la història. La història d'una escola, tantes vegades oblidada
en caixes i arxius empolsats, en aquest cas se'm fa ben palesa perquè el seu director, en Josep,
té l'encert d'enviar-me alguns exemplars d' edicions anteriors de la revista. Hi faig una ullada,
m'entretinc veient fotos, escrits d'alumnes, de mestres, de mares i pares... I, inevitablement,
entro a la història de l'escola, en prenc consciència i la valoro: quantes vegades he pensat i he
dit que els centres educatius són com organismes vius, fràgils, rics i plens de vida...
I quan prenc l'edició del número 50, editat l'any 1999, tinc l'agradable sorpresa de trobar-hi l'escrit
d'un dels meus predecessors, l'Àngel Guirado, que ara forma part de la Inspecció d'Educació a
Girona. En aquest escrit, l'Àngel expressa tot un seguit de valors que té la revista escolar, amb
els quals coincideixo plenament, i acaba amb una frase que potser era un formalisme per a la
conclusió de l'escrit però que ara pren realisme i força quan es rellegeix a finals de l'any 2011.
Deia:" Felicitats a tots i esperem poder veure el número cent de la mateixa". No he pogut evitar
de pensar que a mi em tocava ressaltar la importància d'aquest seu desig per explicar que hi
havíem arribat. És un fet. El PUNT i LA COMA arriba al seu número 100.
A partir d'aquí, què més podem dir ? Us imagineu què ha representant arribar a preparar, editar
i imprimir 100 números d'una revista escolar ? Podeu arribar a comptar la quantitat d'hores de
mestres, de famílies i d'alumnes dedicades a fer avançar aquesta magnífica eina de comunicació
? Som conscients que cal explicar als quatre vents el valor pedagògic i humà que hi ha al darrere
d'aquest fet ? Perquè a les escoles, moltes vegades, amb humilitat i en silenci, es fan coses molt
grans...
La revista d'una escola o d'un institut és un testimoni més de la "vida" que té un centre educatiu.
Els escrits i les imatges deixen testimoni de les relacions humanes que s'hi couen, dels projectes,
de les idees, de les festes i de les notícies, dels patiments i de les celebracions. El valor que té la
continuïtat és inimaginable i l'esforç que ha fet l'escola per mantenir aquesta realitat i per fer-la
anar endavant mereix el reconeixement de tota la comunitat educativa.
El meu desig que continuï és complet i la meva felicitació, extensiva a tots els membres de la
Comunitat Educativa, és gran i sincera.
I no me n'estaré d'acabar d’una manera semblant a com ho va fer l'aleshores Delegat Territorial
d'Ensenyament a Girona, l'any 1999, dient-vos: "Felicitats a tots i a totes i esperem poder veure
el número 200 de la vostra revista”.
Enhorabona !
								

Albert Bayot i Fuertes

Enric Bagué
Alcalde de Cassà

Tinc la satisfacció de poder participar en el número cent de la
revista El punt i la Coma i el primer que cal és felicitar a tot l’equip
humà que ha fet possible al llarg de tants anys la seva publicació.
És un exemple més de la vitalitat i l’empenta del col•legi Puig
d’Arques.
Però per mi aquesta satisfacció encara és més gran ja que sóc un antic alumne d’aquest
centre, sóc un d’aquells alumnes que van poder gaudir d’aquella època “daurada” dels anys
seixanta i setanta del segle anterior. En aquesta època, les “Escoles” es va convertir en un
centre modern i era una referència al nostre municipi i, fins i tot, a les comarques gironines.
Aquesta generació d’antics alumnes estem molt orgullosos de poder dir que som de les Escoles
i no només per nostàlgia, sinó perquè creiem que quan ens acomiadàvem als catorze anys
ho fèiem amb una bona preparació educativa, gràcies a un equip de mestres que ens van
transmetre coneixements i valors.
Quan faig una mirada enrere i obro la porta als records sempre hi apareix el meu primer
col•legi. Són esdeveniments viscuts ja fa uns quants anys i que formen part l’aquella escola
del passat.
Recordo aquelles tardes que ens obligaven a pujar al menjador a beure un got de llet en pols
i que ningú es podia escapar ja que hi havia una vigilància estricta dels mestres; aquells jocs
que avui estarien prohibits com el “Churro media manga i mangotero”; les classes de FEN
(Formación del Espíritu Nacional), on s’explicaven les gestes franquistes i cantàvem cançons
com el Cara al Sol, però sense entendre el seu significat; les classes els dissabtes al matí;
l’obligació de portar flors el mes de Maig, el mes de Maria; les classes de mecanografia amb
aquelles màquines negres d’abans; els festivals de finals de curs al pati del col•legi on els
millors cantaven i alguns, com jo, més negats que posàvem les cadires...
Són només unes pinzellades d’alguns records avui
per mi divertits. Però, el més important és que les
antigues escoles, el Puig d’Arques segueix igual.
Un bon equip educatiu i uns pares i alumnes que
no perden mai les ganes de fer coses i segueixen
orgullosos del seu col•legi.
Moltes felicitats per aquests vint-i-cinc anys del Punt
i la Coma
Enric Bagué i Vilà

Josep Bofill

Director del l’Escola Puig d’Arques
El setembre de 1985 vaig arribar a l’escola de
Cassà. N’era el director el sr. Josep Mestres.
Em va destinar a una de les tres tutories de
cinquè, amb la Carme Garriga i la Lídia García.
A més era el mestre de català dels alumnes de
vuitè.
El mes de setembre de 1986 es va publicar el número 0 de
EL PUNT I LA COMA, amb la voluntat de no pretendre grans
coses; vol ésser senzillament el recull de vivències i

petits aconteixements que, dia a dia, tenen lloc al
nostre col•legi... Han passat 25 anys.

Juny de 1988 es va decidir el nom de l’escola: Puig d’Arques.
Deia l’editorial del moment, fent-se ressò del nom, tot explicant
que estava oberta als quatre vents, al Nord, al Sud, al mar

i a la muntanya. Es preguntava si és o no és el reflex del
nostre ideari el crear una escola pluralista, oberta a totes les
tendències i maneres de pensar, sense discriminacions de cap mena? Es podia fer una reflexió, en

aquell moment, tan ajustada i profètica a la realitat actual?

Juny de 1999, edició extraordinària del número 50 de la revista. En Sergi Batlle, llicenciat en Belles
Arts i ex-alumne de l’escola, va realitzar ex-profeso la portada.
Desembre de 2011, edició extraordinària del número 100 de la revista. La Marta Rich, artista
cassanenca, també ex-alumna és l’autora de la portada d’aquest número especial.
Una revista escolar és no gaire més que una suma de voluntats: la voluntat dels qui hi escriuen
–alumnes i ex-alumnes, mestres, pares i mares,...- de les empreses que hi col•laboren econòmicament
i en fan possible l’edició i, sobretot, la voluntat dels qui en són destinataris: les famílies. I amb un
objectiu clar: ser l’eina de comunicació periòdica aquestes famílies.
I com que el futur es construeix a partir de l’avui, sembla del tot lògic esmentar el present de
l’educació. Gairebé cada dia podem veure com n’és de fàcil criticar el sistema educatiu i dir als
mestres el que haurien de fer i fins i tot com ho haurien de fer. Aquesta escola, la nostra escola, és
una escola altament estable i que funciona –la qual cosa no és poc en aquests temps d’incerteses- i
proporciona un servei lloable amb un alt valor afegit: crea ciutadans responsables per la societat del
demà.
De fons, poc ha canviat d’aquell setembre de 1986 llunyà. Però sí que canvien coses i l’escola
està amatent als canvis que ens reclama la societat. Com diu Jordi Serra, el futur menys probable
és aquell en què res no canvia... sembla raonable, per tant, atalaiar possibles nous horitzons per
després optar pels que pugui ser millors d’acord amb les nostres conviccions i valors. Aquest escenari
de futur no és altre que el d’una profunda revaloració de l’educació i de la funció de l’escola, amb tot
el potencial del món digital posat al servei dels nostres alumnes. I d’això, al Puig d’Arques en sabem
una estona...
Josep Bofill i Déu

Meritxell Gispert
Presidenta de l’Ampa

Com diu la dita “Tants cap, tants barrets”.
L’Associació de Mares i Pares (ara AMPA,
abans APA) som un grup gran de persones molt
heterogeni que a simple vista no hi ha res més que ens uneixi
que el fet de portar els nostres fills a una mateixa escola. Però
si ens endinsem una mica, i reflexionem, veiem que tenim
una màxima comuna, que busquem el mateix: donar una
bona educació als nostres fills.
I és igual ara que fa un, dos o tres anys, els protagonistes canvien però l’entitat
en sí preval al llarg dels anys. Per molt que no sempre hi ha hagut la mateixa
representació, en èpoques més bones, com ara, amb molts participants i d’altres
amb més poquets.
L’associació participa de manera activa, directament amb els pares col•laboradors
o a través dels seus representants que formen la Junta, en diferents àmbits dins
l’escola.
Si fem una mirada enrere d’aquest anys l’AMPA apareix en una llista llarga
d’esdeveniments a on ha estat involucrada: organitzar la Diada del Joc, participar
en tradicions catalanes com la Castanyada, col•laborar en festes de l’escola, oferir
i gestionar les extraescolars de caire cultural i esportiu, ocupar-se del xandall,
agenda, i carrilló, liderar projectes de socialització de material didàctic com es va
fer amb els diccionaris, fer ballar en Darquet, portar-lo de botigues i a l’oculista,
subvencionar econòmicament algun projecte d’acord amb la direcció de l’escola
com ha estat les estructures pel pati petit, material per a educació física, la professora
de psicomotricitat, material pel menjador escolar, material per potenciar les noves
tecnologies com pissarres interactives, disposar d’una administrativa a qui poder
consultar, .... Al cap i a la fi, aportant el nostre coneixement i el temps de manera
altruista per a un bon funcionament global.
Però no us explico res de nou, això ja ho sabeu, i perquè? Perquè hem tingut
aquesta fantàstica revista, amb un llarg recorregut, que ens ha permès any rere
any, com a pares, llegir i conèixer les interioritats de l’escola; i com a AMPA,
explicar la feina feta des del racó “Els pares diuen”. Hem tingut el luxe de tenir
una comunicació constant entre tota la comunitat educativa gràcies a molts
col•laboradors anònims.
Per molts números “El Pun t i la Coma”!! Et desitgem que en puguis fer 100
més.
I ja que estem tots aquí, fent un repàs a la nostra història, no volia acabar sense
abans fer una especial menció als presidents de l’AMPA que s’han posat per davant
d’aquest gran col•lectiu que som els pares i les mares de l’escola.

Joan Pagès
Director del l’Escola en el
primer número
Abans de res, MOLTES FELICITATS, de tot cor, per aquest nº 100 d’El Punt i la
Coma.
Per ser franc, us haig de dir que mai no he estat gaire avesat a escriure. Jo sóc més
de números. En Quim prou que ho sap: els editorials d’El Punt i la Coma sempre els
havia de fer ell, i al final hi posava el meu nom perquè deia que eren cosa del director.
Gràcies, Quim. Aquesta vegada, però, crec que em tocava dir alguna cosa.
Fa vint-i-cinc anys a les escoles es va encetar una etapa de canvis importants, d’il.
lusions renovades, d’un claustre fent pinya i amb ganes d’empènyer endavant. Res no
feia mandra. Era fàcil ser director.
Intento fer memòria d’aquells primers mesos i em vénen al cap records diversos,
desconnectats, insegurs... Per assegurar-me el tret, busco els primers exemplars de
la revista, els dels anys 86 i 87, i recordo vivències mentre fullejo les seves pàgines:
... Els alumnes sense bata, la Setmana Cultural, les obres de teatre i el comiat dels
alumnes de vuitè, el carnestoltes, l’Apet , la Diada del Joc, l’equip de mestres –ASSAde futbol sala, els finals de curs... Tota una petita història que estic content d’haver
viscut i d’haver pogut compartir amb molts de vosaltres, i que ara recupero de les
pàgines d’El Punt i la Coma talment com si fos un àlbum de records. ... M’emociono.
Moltes gràcies per haver mantingut viva la revista i per molts anys més!

COL·LABORACIONS ESPECIALS

Ara encetarem una secció de col·laboracions especials. Amb motiu
d’aquest número cent hem volgut copsar tot un seguit de vivències i de
records de l’escola d’un bon nombre d’ex-alumnes de diferents edats i
que, a la vida han anat seguint diferents camins.
Tots recorden d’una manera o altra el seu pas per la nostra escola

Elvis Mallorquí
FITXA PERSONAL

Nom:
Elvis Mallorquí
Edat: 40 anys

Doctor en Història
Professor de Música a l’Institut de Santa
Coloma de Farners.
Col·laborador de la Revista Les Gavarres

Ja ho he dit abans : Tot i i que la meva passió és la Història medieval, em dedico a la música.
Ja m'ho deia la meva mare: “No deixis d'estudiar música, que al final encara n'acabaràs
visquent”. I tant, i que duri. De fet, de música en vaig començar a estudiar a Cassà, a casa del
senyor Camps. A escola, en canvi, gairebé no en fèiem. Només sé que el senyor Coll ens feia
cantar Si Adelita se fuera con otro i d’altres cançons en castellà.
No se m’ha esborrat mai més les sensacions dels primers dies al col•legi, el setembre del
1977. Venia de Riudellots de la Selva, on encara visc, i no havia estat mai a un edifici tan
gran. Segur que plorava. Els passadissos que donen al pati de les nenes eren enormes; i el
pati dels nens, gairebé la vista no m'arribava al final. Llavors era de
terra: un dels meus jocs de pati preferit eren les caniques. Encara
en guardo a casa.
També recordo, quan encara era dels petits, que ens van fer sortir
a tots al camp de futbol. Hi havia una amenaça de bomba. Jo
estava aterrat. El col•legi estava a punt d’explotar i nosaltres ho
veuríem... Però no, al final, falsa alarma.
Em sap greu no recordar massa com els mestres de l’escola ens
feien les classes. Potser ara em serviria per a la meva feina a
l’institut. Si trobés les llibretes... En canvi, sí que recordo l’ajut de
la senyoreta Conchi per començar-me a interessar per les ciències
naturals. Quan vaig deixar l’escola, el 1985, ho tenia claríssim:
seria astrònom. Va ser després, a l’institut, que vaig trobar la meva
veritable vocació: la història medieval.
Elvis Mallorquí

COL·LABORACIONS ESPECIALS

Anna Dalmau

FITXA PERSONAL

Nom:
Anna Dalmau
i Mallorquí

Després del seu pas pel col•legi, va continuar els meus estudis i l’any 2006 va acabar
la carrera d’Enginyeria Industrial a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona (UPC). L’any 2009, coincidint amb
el començament de la crisis, va decidir començar el doctorat en enginyeria de materials
a l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(Suïssa), on actualment encara resideix.

Quan em va arribar la proposta per col•laborar amb la publicació número 100 d’El punt i la
coma, vaig rescatar del fons de la memòria un allau de records i moments viscuts durant el
meu pas per la nostra entranyable escola. Les corredisses mentre sonava la música abans
d’entrar a classe (jo era especialista a arribar tard i, moltes vegades, arribava just per afegirme al final de la fila. Bé, alguns dies s’havia de ser molt optimista per arribar-la a anomenar
fila), les anades i vingudes al lavabo a “rentar la llengua amb sabó” cada vegada que se
t’escapava una paraula gruixuda o
aquells matinals : “Bon dia Senyor
Pepe!!”, que entonàvem cada dia
quan l’incombustible conserge
passava revista dels alumnes que
es quedaven a dinar al menjador,
formaven part de la nostra rutina
diària.
Ara, també recordo moments
puntuals: com els començaments
de curs, amb les motxilles plenes
de llibres encara nous per estrenar
i plenes també d’il•lusió i nervis
per retrobar els companys de
classe i conèixer el que seria el
nostre professor durant l’any, aquelles campanyes d’higiene bucal amb el ‘deliciós’ fluor (que
amb les ganes de treure l’esmorzar que et feia venir, no sé si era per netejar la boca o per fer
un rentat d’estómac) o aquell ambient especial que es creava durant els festivals de Nadal i
final de curs al pavelló.
Totes aquestes vivències i moltes més, van contribuir a formar-me com a persona, més enllà
del que em poguessin ensenyar els llibres de text, i a fer que ara, quan recordo el meu pas
pel col•legi, un enorme somriure m’il•lumini la cara.
************************
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Miquel Carreras

FITXA PERSONAL

Nom: Miquel Carreras Massanet
Edat: 53 anys.

Casat i amb tres fills
Llicenciat en Medicina i Cirugia per l’UAB,
Metge de Família, Màster en urgències,
Expert en atenció hospitalària i Cooperació Internacional, Director assistencial
d’atenció Primària i Socio-sanitària en
l’IAS.
Aficions : Fotografia, saxo, Cooperació
Internacional i gaudir de la família.
Del meu pas per les “Escuelas Nacionales de Cassá de la Selva”, actualment Col•legi Puig d’Arques em queden
molts records, alguns que mai podré oblidar com és la amistat que hi havia entre els alumnes i també amb els
professors...
De les anècdotes per recordar n’hi ha moltes... però tinc un record especial pel que foren professors meus en alguna
etapa del ensenyament, com la Srta Montserrat en la meva primera infància i que recordo més per el que m’han
explicat que per el propi record, el Sr. Sabari que el recordo com el professor de la bata “blava” i que feia corre el
regla per posar ordre a la classe, el Sr. Omella que ens feia FEN ( Formación del Espíritu Nacional), el Sr. Solà amb
les seves classes magistrals de matemàtiques que mai oblidaré.. el Sr. Galí amb la seva rigidesa a l’hora del menjador
“aquell puré que ens havíem de menjar...” i la implicació amb l’esport per part del Sr Poaté i el Sr. .Rodríguez i per
acabar la Srta Anna Mª que va començar la seva carrera professional amb nosaltres, però que en moltes ocasions es
comportava més com una amiga enlloc d’una professora... moltes gràcies a tots Ells. Voldria fer una menció especial
al Sr. J. Mestres que amb la seva peculiar forma de treballar feia que l’escola fos una prolongació de la nostre llar, i
volgués una escola plural i participativa, tot i que sempre en ve el record del que fèiem a primera hora abans d’entrar
a la classe....”Cara al......” i la seva dura disciplina si incomplíem alguna de les normes que ens imposava.
Una de les anècdotes que m’agrada recordar i que he explicat en més d’una ocasió a la meva família... eren les
excursions que programàvem els companys de la classe i que les fèiem a esquenes de la direcció de l’escola, però que
hi participaven alguns dels professors, en aquestes petites escapades vàrem fer el primer cigarret, el primer petó... i
la primera cervesa. A més de conèixer els indrets de les rodalies de Cassà... el Pi gros d’en Mercader, Sant Cristofol,
Els Àngels.
Voldria fer una petita menció als companys amb qui vàrem compartir la primària, m’agradaria no oblidar-ne cap.. en
Pepe, que sempre li agradava liderar el grup, en Llucià que intentava “lligar-se “ a totes les noies, en Josep Mª Xifro
que tenia “enxufe” amb la Direcció, en Carles Caselles... sempre a les altures, en Carles Ruscalleda que sempre estava
“lluny” de la feina diària, els dos Jordis en Crous i en Vila que semblaven germans però solament era amb el nom
de pila, en Josep Mª Puig sempre tant “polit”, en Narcís que passava més desapercebut i per acabar amb en Ricard i
en Josep que amb ells vaig compartir els estudis de batxillerat a Girona. Però era un col•legi mixta, per tant no puc
oblidar a les noies de la nostre classe – que mai vaig aconseguir
poder enamorar, l’Anna Caldes i la Nuri Planes sempre apareixien
dels llocs més inesperats, la Teresa Mª Costa, la Nuri Boades i l’Estrella
eren presents a totes les converses, la Margarita Dalmau i la Nuri
Salgues sempre imposant la seva experiència i per recordar de forma
especial, pel que representaven a tots els nois de la classe... la Nuri
Pi, la Isabel Anglada, l’Anna Ruiz i l’Anna Salvi.
Desprès de més de 40 anys d’aquestes vivències, encara ens
retroben un o dos cops l’any per compartir vells records... espero
que en la propera trobada puguin perdonar-me haver escrit el meus
pensaments, que segurament també molts d’ells, són els seus.
Gràcies.
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Francesc Martí
FITXA PERSONAL

Nom:
Francesc Martí

Professor d’Immunologia a la Universitat de
Kentucky, als Estats Units. La seva feina està
centrada en la recerca biomèdica, específicament en l’estudi dels limfòcits T, unes cèl.lules
de la sang que ens defensen contra infeccions
i prevenen el desenvolupament de càncer. Els
seus estudis plantegen noves estratègies terapèutiques per mantenir la resposta correcta
d’aquests Limfòcits T.

Me’n recordo de la primera vegada que a les escoles vàrem mirar pel microscopi a la classe de
laboratori que teniem a dalt, al costat del despatx del senyor director. Molt sovint la distància,
tant en temps com en espai, fa que les vivències i els records passin a ser una versió colorejada
de sentiments i emocions. No sé si va ser a quart, sisè o setè d’EGB (EGB?), però sé que era
a la classe del senyor Poaté. Quan em va tocar el torn de mirar i emfocar la lent i descobrir el
dibuix engrandit de la pell d’una ceba… les cèl.lules… eren allà, i eren de veritat… i tan ben
dibuixades… sota el microscopi.
Ha passat molt de temps des d’aleshores, he voltat i he
viscut, he vist moltes més cèl.lules, he escoltat a molta gent,
he patit i he disfrutat; estimo la meva professió. Són molts
dels qui he après i a qui haig d’agraïr molt, començant per
la meva família. Però a on es va encendre la guspira de
voler ser biòleg va ser allà, amb la pell de ceba. Vist amb la
perspectiva del temps te n’adones que són aquests esforços i
aquests detalls de persones dedicades els que escolpeixen
els angles del que ha esdevingut la teva trajectòria vital: la
senyoreta Montserrat, la senyoreta Sullà, la senyoreta Prats,
la senyoreta Garriga, el senyor Solé, els senyors Fernández,
el senyor Port, el senyor Chamorro, el senyor Galí (visca el
Barça!), el senyor Omella, el senyor Roura … el senyor Mestres, el director, amb les classes de
mecanografia … i el senyor porter… sempre escridassant-nos pels passadissos, però sempre
pendent que no ens passés res. Tots ells varen ser part molt important del meu món en
una edat en que ets especialment receptiu i, per tant, especialment vulnerable, i en que, a
diferència d’ara, la majoria d’informació fora de la família venia d’ells, dels mestres.
Ara tinc dos fills, l’Aina i en Pol, catalans però nascuts a Amèrica. Ells tambe volen saber i
pregunten molt. I ara és el meu torn d’explicar-lis per què el cel és blau o còm és que abans
de volar i tenir uns colors tan macos la papallona ha hagut de ser una cuca. I cada vegada que
venim a Cassà els ensenyo amb molt d’orgull l’edifici de les escoles on el seu papa va aprendre
les coses més importants que sap, les que l’han fet ser qui és i que són part fonamental de les
seves pròpies arrels.
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Miquel Solà
Solàrtí
FITXA PERSONAL
Nom: Miquel Solà
Puig
Edat: 47 anys

Casat amb Carme
Roca Carbonell des
del 6 de juny de 1992 amb un fill que es diu
Albert. Viu a Quart des de 1992.
Catedràtic de Química, investigador de
l’Institut de Química Computacional i director
de l’Escola de Doctorat de la Universitat de
Girona
Premis de recerca:
Distinció de la Generalitat de Catalunya per a
la Promoció de la Recerca Universitària, 2001
Premi ICREA Acadèmia 2009 concedit per
la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE)
Durant els anys 60 i fins als 80, la relació de la meva família amb l’Escola Puig d’Arques, en aquell moment Colegio
Nacional Comarcal de Cassá de la Selva, va ser molt intensa. El meu pare va exercir de mestre de l’Escola des del
1965 fins la seva mort el 1972, la meva mare a partir de 1974 va ser-ne la secretària durant aproximadament uns
set anys i la meva germana hi va fer pràctiques de Magisteri durant uns mesos. Tant la meva germana com jo
mateix vàrem fer tota la primària al Col•legi. Tants anys al Col•legi donen per molts records. N’he escollit un que
recordo amb molta estima. Fins a finals dels anys 70 havíem d’anar a l’Escola els dissabtes al matí. El Sr. Miquel A.
Chamorro, actualment regidor de l’Ajuntament de Cassà, va arribar a l’Escola el curs 73-74 amb ganes d’organitzar
coses noves i va posar en marxa un joc educatiu pels dissabtes que es deia “1-2-3 Rebot”. Es muntaven equips on
hi havia un nen de vuitè (actualment segon d’ESO), un de setè, un de sisè i un de cinquè. Amb la meva germana
vàrem fer un equip i ella era l’alumne de vuitè i jo el de cinquè. Es feien una sèrie de preguntes escollides per
sorteig i el primer que podia respondre era l’alumne de vuitè, i després el de setè i així successivament. Si ningú
responia hi havia rebot i podia respondre l’equip rival. Cada resposta valia uns quants punts i guanyava l’equip
que feia més punts. L’equip que perdia quedava eliminat. Essent l’alumne de cinquè del grup la meva contribució
era sempre molt minsa, però recordo una pregunta d’actualitat que vaig contestar i que ens va ajudar a passar la
semifinal que era “En quin escàndol està involucrat el president Nixon?”. Era el cas Watergate i la resposta ens va
ajudar a arribar a la final de l’edició 73-74 que vàrem acabar guanyant. El premi va ser un viatge de tot l’equip al
Monasterio de Piedra.
Deixeu-me acabar amb dos agraïments. El primer pel Sr. Joan Alsina, porter (ara diríem conserge) de l’Escola durant
molts anys. A part de fer el manteniment de l’Escola, era qui ens curava quan patíem algun petit accident. Tenia
la farmaciola a la secretaria de l’Escola
i mentre posava l’aigua oxigenada a
la ferida solia dir “si cou, cura”. Era un
senyor entranyable, senzill, molt atent,
preocupat pel col•legi i pels nens, i que
sense ser un actor principal de l’Escola
ens va saber transmetre molts valors
com ara la dedicació i estima per la feina,
l’empatia, l’altruisme, la solidaritat, el
respecte,... en definitiva va ser un gran
exemple per a tots nosaltres. El segon
per l’equip de professors que varen
passar per l’Escola els anys 60 i 70 i que
en una època difícil es varen fer càrrec
amb èxit de l’educació d’una bona part
de cassanencs d’aquella generació.
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Albert Martínez

FITXA PERSONAL

Nom:
Albert Martínez
Edat: 36 anys.

Música i teatre des dels 19 anys en diferents
orquestres i grups de rock. Ha participat en
diversos musicals (“Notre Dame de París,
“Grease” i “40, el musical”). Ha editat dos
discs amb el nom d’”Erik”, ha participat al
“Cor de la Ciutat” i ara treballa amb Dagoll
Dagom a “Cop de Rock” sota la direcció de
Joan Lluís Bozzo al teatre Victòria
De l´Escola Puig d´Arques en tinc molt bons records. Encara conservo l´amistat amb molts de companys i
companyes que vam compartir classe, excursions, viatges i moltes vegades, quan ens retrobem, encara recordem
plegats a profes i gent com el Sr. Pepe, conserge i ànima de l´escola. No he conegut mai una persona que es
desvisqués tant per l´escola i per nosaltres. Quin gran home!!!
Professors inoblidables com el Sr. Bofill, Sr. Poaté, Sr. Galí i el Sr. Pagès, que era el director de l´escola en aquella
època, si la memòria no em falla. Amb ells, a part d´estudiar català, naturals o el que fós, compartíem llargues
estones parlant de futbol...i del Barça, per descomptat!!! si el Barça havia guanyat, el Sr. Galí era el "rei"; si
havíem perdut, el dilluns solia ser un dia trist!!!jeje...En canvi, quan esporàdicament em quedava a dinar a
l´escola, aquell passava a ser un gran dia.
Tampoc oblidaré mai les srtes. Neus i Paqui Rutllant, que van ser les
primeres que vaig tenir, si no recordo malament, durant els primers anys
a l´escola. La Srta. Lidia i la Srta. Carme Garriga, agradables i estrictes a
l´hora!!! I la "Mariona" i les seves classes d´anglès!!! M´encantava perquè
era molt propera a nosaltres. Però, sense cap mena de dubte, n´hi ha una
que sempre portaré al meu cor, la Srta. Anna Maria Mascort, íntima amiga de
la meva mare des de que eren petites. I clar, vulguis o no, a l´escola, l´Anna
Maria em feia de profe i de "mama"!!!
Recordo una nit de viatge de fi de curs a Madrid o Mallorca (ara no us
sabria dir on era exactament), on els profes ens van fer creure que hi havia
"fantasmes" a l´hotel on estàvem allotjats. Va ser esgarrifós i al.lucinant a
la vegada. En general, hi havia bon rotllo amb ells. Tampoc oblidaré que
nosaltres (els alumnes)vam ser dels primers que vam guanyar als profes en
el famós partit de futbol que fèiem cada any entre alumnes i profes.
De petit, el futbol era la meva passió i vivia els partits a l´escola d´una
manera especial.
Per tant, puc afirmar que el meu pas pel centre Puig d´Arques està ple
de bons records per part de tots els professors que vaig tenir i tot el
personal que hi va treballar durant la meva escolarització.
Estic convençut que els alumnes que ara ompliu les aules del Puig
d´Arques, quan tingueu la meva edat, també en tindreu "bons"
records.
Una abraçada i molta sort!!!!!
Albert Martinez
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Jordi Vila
FITXA PERSONAL

Nom: Jordi Vila
Edat: 53 anys

Professor de Llengua Catalana a l’Institut
de Cassà

La meva relació amb el “Puig d’Arques” és profunda i dilatada en
el temps. Ha estat l’escola dels meus dos fills i jo vaig ser alumne
de les anomenades aleshores “Escuelas Nacionales” des de l’any 1962 al 1973. I és d’aquest temps
viscut com a alumne del que us penso parlar.
Dels primers anys, del parvulari, en tinc un record difús. A la memòria, que amb el pas dels anys es va
tornant selectiva, s’hi han fet un racó només uns pocs moments: llibretes plenes de lletres, la màquina
de fer punta al llapis sobre la taula de la senyoreta i els jocs al pati amb pràcticament tots els nois del
poble de la mateixa edat perquè en aquells anys era l’únic centre per a aquesta etapa.
L’etapa de primària, quatre cursos, la recordo molt millor, però és la més ombrívola i grisa del meu pas
per l’escola: en aquells anys 60 encara havíem de formar cada matí, hissar la bandera (espanyola, “por
supuesto”), cantar el “Cara al sol” i cridar una sèrie de “vivas” que no m’evoquen pas precisament cap
sentiment de nostàlgia. Eren temps de classes els dissabtes al matí (amb rés del rosari i “Formación
del Espíritu Nacional”), del “mes de Maria” i de parenostre diari. En definitiva, allò que després hem
anomenat nacionalcatolicisme. Recordo molt vivament també petits fets i molts detalls quotidians
que evoquen clarament uns altres temps: tots d’uniforme amb la bata de ratlletes verticals marrons
i blanques, els vells pupitres de fusta entintats, les anades en grups de dos amb el cabàs a buscar
estelles per l’estufa, els patis separats de nois i noies, les apassionants partides de retrats, de “burilles”
o de marro, les tirades de baldufes, el batibull de ramats de jugadors dels molts partits de futbol
simultanis amb una porteria cada dos arbres, . . .
Un record més viu, més proper, més intens i amb molta menys grisor és els dels últims quatre anys,
corresponents al “batxillerat elemental”. Poder cursar aquest batxillerat va ser possible perquè dins
l’escola es va constituir el que s’anomenava un CLA (Colegio Libre Adoptado). Va ser dur: ens havíem
d’examinar a La Bisbal, al juny, i a Figueres, per les recuperacions de setembre, de totes les assignatures
del curs en dos dies. Ens avaluaven uns “catedráticos” que no havíem vist en tot l’any i que ens feien
més por que goig. Ens ho jugàvem tot a una carta. D’aquests anys, però, el que sempre i sobretot ara
té per mi un valor més profund és la vivència compartida amb els companys i companyes d’aquella
promoció, que ens vam avenir molt bé i que seguim mantenint aquella estreta relació amb una trobada
que fem cada any. I també la sort d’haver tingut uns bons mestres, alguns d’ells molt joves aleshores i
que encara estan en actiu o ho han estat fins fa ben poc al mateix “Puig d’Arques”. Vull acabar aquestes
línies expressant-los la meva més profunda gratitud.
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Dolors Ventura
FITXA PERSONAL

Nom:
Dolors Ventura

Viu a Cassà treballant de botiguera a Magatzems Tàlia, botiga de caire familiar
Ara fa treta-set anys que vaig acabar el vuitè al Puig d’Arques; en
aquell temps,“Les Escoles”, encara que el nom oficial era “Escuelas
Nacionales”. Vuit anys d’”Enseñanza General Bàsica” donen per molt;
a més tenien el “Comercio Mercantil” i la “Teneduría de Libros”. Entre
altres assignatures fèiem mecanografia, amb la màquina d’escriure Olivetti de ferro; també, les
nenes teníem les classes de “labores” i manualitats els nens.
A Educació Física, naturalment per l’època, anàvem separats. Nosaltres no dúeiem xandall, sinò
una faldilla vermella amb uns bombatxos a sota.
Pel maig es feia el mes de Maria, resant oracions i portant flors a la Mare de Déu que teníem a
cada classe.
M’envaeix l’enyorança en recordar aquells vells temps. Tanco els ulls i sento a la boca el gust
d’aquella llet en pols que ens donaven a l’hora del pati.
Una altra cosa de l’època eren les formacions abans d’entrar mentre cantàvem el “Cara al sol”.
És evident que les coses han canviat molt; no només en els col•legis, sinò en la vida en general
i hem de pensar que, per fi de bé.

Marc Pinsach
FITXA PERSONAL
				

Nom:
Marc Pinsach
i Rubirola
Edat: 22 anys.

Inef a Font Romeu (Cerdanya Francesa)
Actualment cursa Humanitats a l’UOC.
Atleta en esquí i curses de muntanya

Després d’aquests anys m’he adonat que
és a l’escola on s’aprèn més. Que és on es
posen les bases sobre les quals s’ha d’anar
construint la trajectòria educativa de cadascú.
I que, per sobre de tot, és on es posen els
fonaments de la persona adulta que arribarà.
És en aquest punt on potser l’apropament a les
nostres amables muntanyes, amb l’excursió
de sisè al puig d’Arques, o el significatiu
nom de l’escola m’hagin ajudat a formar-me
com a persona, marcant-me de manera molt
subtil i inconscient el camí que porta cap a les
muntanyes.
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Isabel Pascual
FITXA PERSONAL

Nom:
Isabel Pascual

Acabo de fer 40 anys i això vol dir que en fa
ja molts que vaig estudiar al Puig d’Arques.
Hi vaig estudiar tota l’E.G.B. Actualment sóc
la responsable de l’equip de la Delegació de
Girona de Televisió de Catalunya i presentadora del Telenotícies Comarques de TV3

De fet, abans ho he dit malament, perquè jo vaig estudiar a les “escoles”, eren els anys 70 i principis dels 80. Recordo molts matins, quan
el meu pare m’hi portava amb el Ford Fiesta que tenia de la feina: a mi, al meu germà,
a la meva cosina, i a uns veïns, que eren tres. Tots hi
entràvem, sense cadiretes, sense cinturó, ben apretadets al darrera, i un a la falda de l’altra al davant.
Recordo entrar i trobar sempre el senyor Mestres
a la porta, que sense dir res imposava un respecte gairebé magistral. I recordo molts professors: la
Concepció Capallera, al parvulari, la “Senyoreta Paqui” que em va ensenyar a llegir, el “Senyor Massa” amb qui vaig aprendre a multiplicar.. i molts altres a qui encara trobo i saludo amb certa nostàlgia.
Recordo l’hora del pati, jugant a “caniques”, a “palo mato”,
a arrancar cebes, a “churra, media manga, mangotero”.
I l’estona del menjador, sobretot quan feia 8è i les
nenes d’aquell curs servíem el menjar als altres
alumnes i als professors. Mai els vam tirar l’estofat
a sobre.. tot i que a vegades n’hauríem tingut ganes. Per aquella feina vaig cobrar el meu primer sou,
2.500 pessetes aproximadament, que era el que
valia el menjador. També tinc un dolç record de la Mercè, la nostra cuinera preferida.
La majoria dels anys que hi vaig passar van ser molt feliços, i en conservo bons records
i bons amics.
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Manel Rahola
FITXA PERSONAL

Nom: Manel Rahola
Pallàs
Edat: 50 anys.

Enginyer de telecomunicacions i màster
en direcció d’empreses. Ha treballat en
multinacionals i des de fa 20 anys que té
la pròpia empresa de serveis informàtics.

Hi han molts factors que afecten a la definició del nostre caràcter, de la nostra personalitat, de com
som, però segur que les influències que rebem durant els primers anys d’escolaritat son essencials.
Sempre he aplicat els principis i els valors que he considerat correctes, i sens cap mena de dubte són
els que vaig rebre de la família i de l’escola.
Els anys d’escolaritat al col•legi de Cassà els recordo com uns anys feliços, amb un entorn molt
proper i acollidor i amb una relació amb els companys de classe molt estreta.
No he oblidat quan, encara en l’època franquista, cantàvem el “caralsol” al pati de les nenes. Per mi
era una rutina com una altre que en aquell moment em deixava indiferent però que de ben segur em
va deixar una petjada de rebeldia.
Recordo l’any que el cole va passar a ser mixta de veritat, o sigui que no hi havia un pati per les
nenes i un pels nens. Allò em va impactar, veure els nens i les nenes més grans que intentàvem fer
coses plegats.
Recordo les hores de patí amb 3 i 4 partits creuats de futbol. Els més grans a les porteries grans i
els petits de través entre els arbres. I recordo amb nostàlgia les competicions esportives amb altres
col•legis, érem una pinya impressionant contra un enemic comú.
Tot això acompanya el fet de que vaig aprendre molt, molt i molt, i tot gràcies a tots als professors
que vaig tenir, des del parvulari fins a vuitè de bàsica, des de la senyoreta Gelabert, fins a… no em
voldria deixar ningú, però sí que tinc un record especial per en Joan Galí, el “senyor Galí”. Tots varen
ser excel•lents. Estic orgullós d’haver rebut l’educació que vaig rebre i estic orgullós d’haver anat al
col•legi de Cassà, a “les Escoles”
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MÚSICA
A Betlem me'n vull anar
vols venir tu gallineta?
A Betlem me'n vull anar
vols venir tu rabadà?
1. Un xiulet li vull comprar; (bis)
Xiu, xiu, xiu farà el xiulet.
Xiribit, xiribet;
hala, anem, au, au,
a Betlem si us plau.
2. Un timbal li vull comprar.
Tam, tam, tam, farà el timbal.
Xiribit...
3. Un pollet li vull comprar.
Piu, piu, piu, farà el pollet.
Xiribit...

4. Un xaiet li vull comprar
be, be, be fa lo xaiet.
Xiribit...
5. Un bouet li vull comprar.
Mu, mu, mu fa lo bouet.
6. Un ocell li vull comprar.
Tiu, tiu, tiu fa l'ocellet.
7. Un gosset li vull comprar.
Bub, bub, bub en fa el gosset.
Xiribit...
8. Un gatet li vull comprar.
Miau, miau, miau en fa el gatet.
Xiribit...
9. Un porquet li vull comprar.
Rony, rony, rony en fa el porquet
Xiribit...

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E INFANTIL

QUIN LLOC ÉS?________________________

ESCRIU I PINTA

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E. INFANTIL
ENDEVINA ENDEVINETA:
ÉS UNA COSA QUE POSEM PER NADAL
I DAMUNT DE TOT HI HA UNA ESTRELLA
QUINA COSA ÉS? ___________________________

ENDEVINA ENDEVINETA:
ÉS UN TRONC MÀGIC, DE COLOR MARRÓ
QUE EL PIQUES AMB UN PAL I DÓNA
REGALS!
QUINA COSA ÉS?__________________

L’ESCOLA INFORMA
TALLERS A CICLE MITJÀ
Tot i la reducció de la sisena hora, aquest curs
seguim realitzant els tallers a Cicle Mitjà. Estan
orientats, principalment, al treball de la llengua
oral i els grups estan formats per alumnes de 3r i
4t barrejats.
Tallers:

Sardanes:

Fer de periodistes :
Aquest taller es divideix en dues parts. En la
primera treballarem la notícia i en la segona
treballarem i farem entrevistes.

Titelles:

a partir d’un conte popular, primer l’explicarem,
l’escriurem i el convertirem en diàleg. Un cop
amb el diàleg fet fabriquem les titelles per poder
muntar el teatre i representar-lo als companys.

S’emmarca dins de la campanya “La Sardana
a l’escola” i pretén donar unes idees bàsiques
d’iniciació a la nostra dansa

Jocs lingüístics:

Té com a objectius descobrir paraules noves, millorar
l’expressió oral, despertar la creativitat i aprendre
a escoltar, a través de jocs, embarbussaments,
poemes, endevinalles, refranys...

Teatre:

A través de l’obra el Flautista d’Hamelin treballarem
rl fet de desinhibir-se davant del públic, entonar,
aprendre el paper.

Escenografia:

En aquest taller es realitzaran els decorats del
Flautista d’Hamelin i del taller de contes.

Contes:

es treballarà el llenguatge a través de contes
populars i la seva representació.

LA FESTA DE LA TARDOR
Exposicions i ornamentació de l’escola

aprendrem a fer ombres xineses amb les mans,
amb el cos sencer i amb titelles de producció pròpia.
Anirem fent representacions d’històries inventades
o bé d’adaptacions de contes populars.

La setmana del 24 del 28 d’octubre vam fer
l’exposició de tardor amb tot de motius referents
a l’estació : fruits, fulles...
Per una banda tots els alumnes han portat tot de
fruits i plantes típics d’aquesta estació de l’any.
Feia goig veure tota aquesta varietat de productes
exposada en una gran taula a l’entrada de
l’escola.
De fons, tots els cursos han decorat un arbre amb
fulles de cartolina que han adornat amb diferents
tècniques artístiques amb el tema de la Tardor
com a eix en comú.
Aprofitant la decoració de l’entrada hem fet
una exposició de fotos. Els alumnes han portat
fotografies seves, totes relacionades amb el tema.
Hem trobat nens amb un gran cistell de bolets,
altres muntant a cavall amb un paisatge de tardor
de fons, altres recollint fulles seques.... totes molt
originals.

Ombres xineses:

L’ESCOLA INFORMA
La castanyada

SORTIDES I EXCURSIONS

El passat dia 2 de novembre a les tres de la
tarda vam fer la cloenda del actes organitzats per
celebrar la tardor que havien estat ajornats del
dia 28 a causa del mal temps.
Aquesta cloenda va ser la celebrar la festa
de la castanyada. Ens va visitar la castanyera
acompanyada de diferents ajudants i carregada
de castanyes per a tots. Amb ella vam cantar tot
de cançons referents a la tardor.
No hi va faltar la cançó improvisada . Una sèrie
de corrandes d’allò més divertides varen cloure la
cantada.
Després tothom es va cruspir amb bona gana
aquests fruits tan típics de la tardor l’Ampa,
ajudada per les simpàtiques i sorolloses
castanyeres ens havien preparat.

En aquest primer trimestre hem tingut les següents
sortides :
P3 pels voltants de l’escola, p4 la cooperativa de la
Fageda i la Fageda d’en Jordà; P5 el Parc d’art de
Cassà; tercer sortida pel poble, 4t : Barri antic de
Girona, 5è : a les coves de Serinyà i 6è als Volcans
d’Olot

PREPAREM EL NADAL
En el moment d’escriure aquesta revista ja estem
preparant la festa de Nadal que enguany tindrà lloc
al Pavelló del Foment i que el tema central seran les
festes de l’hivern .
Un altre tema que se’n parlarà és el centenari de la
nostra revista : PER MOLTS NÚMEROS

El Halloween

CALENDARI FINS A FINAL DE CURS

Amb la iniciativa del Departament d’Anglès de
l’escola, Els alumnes de cinquè i sisè el dia 4 de
novembre varen celebrar al teatre., el Halloween,
amb tota una sèrie de representacions teatrals i
cançons relatives a aquesta festa “terrorífica” tan
arrelada en els països anglosaxons. Evindentment,
la llengua de totes les intervencions va ser la d’en
Shakespeare.
El Halloween és un bon pretext perquè els nois i
noies de l’escola s’engresquin amb aquest idioma
i, tot fent gresca, el vagin practicant.

Vacances de Nadal :
Del 23 de desembre al 8
de gener, ambdós inclosos.
Vacances Setmana Santa:
Del 31 de març al 9 d’abril,
ambdós inclosos.
Festiu - 1 de maig
Dies de lliure disposició:
		
- 20 i 21 de febrer
		
- 30 d’abril
Festa Major: - 4 i 5 de juny
Jornada intensiva : de l’11 al 22 de juny
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ

El dilluns 15 de novembre els nens
de 4t de l’escola Puig d’Arques vàrem
anar a veure el casc antic a Girona.
I hi vam anar amb autobús.
Quan vam arribar ens vàrem dividir
en 3 grups. A nosaltres 4tC ens va
tocar l’Àlex, el nostre monitor. Primer
ens va portar al carrer de la Força
per on hi passava la via Augusta, al
Call Jueu, després vàrem pujar a la
catedral i ens va explicar què eren
les gàrgoles i la llegenda de la bruixa que es va convertir en una gàrgola.
Llavors vàrem anar a la muralla on hi
havia moltes i moltes escales i també
ens va ensenyar la casa de la bruixa.
Quan vam baixar ens vàrem parar
a veure l’escultura de la Majordoma
i ens va explicar la llegenda. Vam
anar baixant fins arribar a la plaça
de devant de l’església de Sant Feliu
i ens va dir que allò era un claustre.
Vam entrar a l’església i vam veure la
tomba de Sant Narcís. Després vam
quedar per anar a dinar a la Devesa,
i quan vam acabar ens van fer fer una gimcana i una fitxa sobre la naturalesa
d’aquell lloc. Després vam anar a buscar l’autobús i cap a l’escola.
Aquesta excursió ha sigut molt
divertida perquè hem vist moltes
coses antigues i ens han explicat
moltes llegendes.
EDUARD MASSEGUR

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ

Aquest any fem tercer de primària i hem après una cosa nova: treballar amb mapes conceptuals.
Quan ho passem amb net ho fem amb el cmaptools.
Quan vam començar vam pensar que ens costaria molt però mica en mica n’anem aprenent.
Primer treballem un tema, parlem, fem preguntes, investiguem i escoltem. Després construïm un
mapa conceptual. Per fer-lo ens ajudem amb els companys perquè ens surti millor. Jo no em vaig
equivocar perquè un amic meu em va ajudar.
Per escriure un concepte ho fem amb majúscula i ho escrivim dins un requadre. Per escriure un
altre concepte hem de clicar sobre l’anterior i després surten dues fletxetes i les pots moure cap
allà a on vols.
Els enllaços els escrivim amb minúscula.
Per guardar-ho anem a Fitxer, anomena i desa, a la T, alumnes, cicle mitjà, classe Consol i a la
nostra carpeta i ja ho tenim guardat.
També l’imprimim i l’enganxem a la llibreta.
A casa estudiem amb el mapa conceptual.

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. SUPERIOR

VISITA AL CAPRABO
TRIA BO, TRIA SA

El dimarts, dia 29 de novembre del 2011, els alumnes de 5è de l’escola Puig d’Arques
vàrem anar al supermercat Caprabo de Cassà per fer el projecte “TRIA BO, TRIA SA”
i perquè ens expliquessin coses sobre l’alimentació saludable. Consistia en treballar
els aliments a la classe per després poder anar a comprar (de mentida).
Ens vàrem dividir en 5 grups de diferents colors que eren: vermell, blau, groc
florescent, rosa i verd. Una monitora, la Núria, va fer un repàs dels aliments i ens
van explicar a quina part de la piràmide alimentària pertanyia cada aliment i ens va
repartir 5 feines, una per cadascú del grup: portar el carro, escriure la llista de la
compra, portar una petita bossa pels aliments congelats, agafar tots els aliments i
posar-los al carro i portar la targeta per pagar.
Tot seguit vàrem agafar un carro i vàrem anar a comprar aliments saludables: molta
aigua, pa, pasta, arròs, cereals, farina, patates, fruites, verdures, oli d’oliva, llet,
iogurts, formatge, carn, peix, , ous, llegums, molt poca carn vermella, embotits o
greixos.
Acabat de comprar, vàrem passar per la caixa a pagar, després vàrem col•locar tots
els aliments que havíem comprat a la part corresponent de la piràmide alimentària.
Un cop col•locats tots els aliments ens van tornar a ensenyar la piràmide per mirar
si ho havíem fet bé.
Abans de anar-nos cap al col•legi ens van regalar una motxilla de roba del Caprabo
que a dintre hi portava: una pissarra amb imant per apuntar notes a la nevera i
també molts aliments saludables: una aigua, un panet, un plàtan, una poma i un
formatge fos per posar al pa.
Ens ha encantat aquesta visita al Caprabo perquè hem après moltes coses i ha estat
molt divertit anar a comprar.
(Alumnes de 5è.)
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El divendres 25 de novembre el
nens i nenes de 6è de l'Escola Puig
d'Arques vàrem anar d'excursió al
Volcà del Croscat a Olot. Quan
vàrem arribar, esmorzàrem al parc
dels volcans a Santa Margarita.
Després, amb la nostra monitora,
la Iraida, ens en vàrem anar a
seure sobre uns troncs i ens va
explicar el trajecte que faríem.
Quan la monitora va acabar
d'explicar, ens en vam anar a fer
la ruta a peu.
En Josep, el nostre professor i
el nostre gran fotògraf, anava
fent fotos. Desprès vàrem anar a
dintre d’una caseta sense façana
on hi havia uns rètols informatius.
Vàrem parar una estona per llegirlos; hi havia una font al costat, com
que teníem ganes de veure vam veure aigua. L'aigua era
molt freda tot i així varem veure aigua. De camí cap el Volcà Croscat,
ens vàrem parar per escoltar a la Iraida. En Josep continuava fent fotos.
Després vàrem pujar a l'autobús, per anar a la Fageda d'en Jordà. En
un tros de pedra hi havia escrit un poema de Joan Maragall. Després
ens en vàrem anar passejar per la Fageda. La Iraida ens explicava
coses sobre els arbres.
Vam dinar en un parc que estava prop de casa de la meva tia.
I quan varem acabar de dinar ens varen partir en grups per entrar al
Museu dels Volcans, a una petita sala on ens van ensenyar un video.
Al cap d'una estona varen simular que hi havia un terretremol i tota la
saleta es movia per uns sensors. Varem sortir i ens en varem anar cap
a l'autocar per venir cap a Cassà de la Selva.
Va ser un dia molt divertit.
Fatoumata Drammeh

Sortida als volcans d’Olot
El divendres 25 de novembre
vam anar d'excursió a
veure un volcà d'Olot. El
nostre guia ens va explicar
que els volcans es creen a
partir del moviment de les
plaques tectòniques que té
la Terra. Ens va posar aquest
exemple: la Terra abans era
un sol continent anomenat
Panguea i que es va anar
movent. En acabar la seva
explicació vam anar a veure
el volcà. Era com un pastís;
li faltava un tros perquè li
havien extret grava.
Després vam anar a veure la
"Fageda d'en Jordà" i després
a dinar. Vam menjar molt bé.
A continuació vam anar a un
museu on podíem veure tot
tipus i exemples de volcans.
I a l'altre costat la fauna i
flora. Entràrem, també, en
una habitació on ens van
ensenyar una pel·lícula i una
simulació de terratrèmol.
ENS HO VAM PASSAR MOLT
BÉ !!!!!!!!!
Yaël Fibla

EDUCACIÓ FÍSICA
PLA CATALÀ DE L’ESPORT
Aquest curs 2011-2012 des de l’àrea d’Educació Física estem potenciant l’aplicació
del Pla Català de l’Esport a l’Escola. Aquest pla s’adreça principalment a incrementar
la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no
lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la
difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables.
Des de l’escola hem proposat diferents activitats per augmentar la participació
dels nostres alumnes en activitats esportives extraescolars:
- Promoció de l’Ultimate Frisbee en horari lectiu per posteriorment oferir l’activitat
extraescolar els dimarts de 16:30 a 17:30.
- Grup d’animació que es desenvolupa els dijous de 16:30 a 17:00.
- Participació al circuït Gironí de Cros: de moment hem participat als cros de Girona
i Salt i tenim previst fer-ne 4 més a Santa Cristina d’Aro, Caldes de Malavella,
Vidreres i Riudellots de la Selva. Aquests “cros” se celebren els diumenges i han
tingut una bona participació per part dels alumnes del centre.
Els alumnes que fan l’activitat de bàsquet també participen a les jornades
esportives organitzades pel Consell Esportiu del Gironès.

ELS PARES DIUEN
Benvolguts pares, mares, mestres i alumnes,
Aquest inici de curs ha estat ple de novetats en el sí de la junta de l’ampa. Som
una bona colla de pares que, amb noves idees i ganes d’ajudar i col•laborar amb
l’escola, ens hem compromès per renovar i tirar endavant aquesta associació.
Així doncs, us presento la nova junta: jo mateixa, Meritxell Gispert, com a
presidenta; l’Eva Garcia com a tresorera, la Mònica Xifra com a secretària i
molts altres pares i mares com a vocals. Tots plegats encetem aquesta etapa
amb il•lusió i ganes de treballar per l’escola.
Voleu saber més coses de l’ampa? Feu una ullada al blog, www.ampapuigdarques.
blogspot.com , completament renovat i on trobareu tota la informació actualitzada
sobre la nostra associació.
Sovint hi ha la creença que l’escola la formen només els alumnes i els mestres,
però els pares som el tercer pilar, base cabdal en l’educació dels nostres fills.
És per això que voldria animar a tots els pares i mares a col•laborar amb
l’escola i amb l’ampa. Tant per una participació activa com per col•laboracions
puntuals, per aportar idees, queixes o suggeriments. Tots treballem plegats
per aconseguir una escola millor. Ens podeu contactar a través de mail, ampa.
escola.puigdarques@gmail.com, en el nostre telèfon 972463733, o directament
a la secretaria de l’escola.

COL·LABORACIONS ESPECIALS

Encara que la
teva mare sigui
mestra…..
Els meus germans i jo vam entrar a Les
Escoles, el nom de Puig d’Arques va venir
després, en 3 o 4 anys , i en vam sortir deu
anys després. Una dècada d’aprenentatge i
creixement amb la permanent presència de
la mama, la senyoreta Paqui.
Els primers anys és una presència molt
oportuna; la picardia encara no ha aflorat,
no tens res que amagar i carai!que bé que
la mare també sigui senyoreta per tenir-la
sempre a prop. T’ajuda a fer els deures,
et ve a buscar si et trobes malament, si
et creues amb ella pel passadís et sents
especial i si et dóna classe t’esforces molt i
molt per portar-te molt bé perque ella arribi
a casa molt contenta. Diríem que aquesta fase dura fins 4t o 5è d´ EGB. Hi esteu d’acord?
Però tu vas creixent, els profes i les senyoretes comencen a ser a vegades uns pesats que et tenen mania, a l´hora
del pati has tingut una baralla amb algun company que t’ha dit allò de “encara que la teva mare sigui mestra...”, i
per acabar d’adobar-ho les nenes et comencen a agradar i et fer vergonya que la mare et vegi parlant amb elles.
I a tu que ets un bon estudiant i mires de no posar-te en embolics a vegades penses: perque renoi sempre has
de tenir la mare tan a prop?, Com “molaria” poder ser com els altres nen. I arribes a 8è amb una indissimulada
eufòria per deixar per fi la infància enrere i anar a l’institut per ser finalment com els altres..
I un diumenge, al cop dels molts anys, ets a casa a passar el dia.I a mitja tarda truquen el timbre i al obrir trobes
a la porta un nen de 14 o 15 anys que ja no viu a Cassà i que avui que ha vingut al poble a visitar uns tiets ha
volgut venir a saludar la senyoreta per explicar-li que ara es porta molt millor, que ell i el seu germà estan molt
bé al centre d’acollida on viuen i que s’enrecorda molt de la senyoreta Paqui , perque li va ensenyar moltes coses
i sempre el va tractar molt bé.I un agafa el diari per dissimular el profund orgull i emoció que és veure que la
dedicació de la teva mare és quelcom, com a mínim, important.
										
Jordi Sancho Rutllant
L’any passat em vaig jubilar després de més de 44 anys dedicada a la docència, 37 al Puig d´Arques, quatre
dècades d’il.lusió, esforç, entusiasme, dedicació i exigència; en definitiva molts anys en els quals m’he sentit molt
afortunada per poder gaudir d’una vocació que es va convertir en professió.
Pràcticament sempre he treballat amb nens de cicle inicial, i he tingut el privilegi d’acompanyar-los i guiar-los en el
procés de descobrir les paraules i aprendre a llegir i escriure. Veure com cada nen a poc a poc esdevé autònom en
l´aprenentatge de la lectura i escriptura és un plaer tan emocionant i gratificant que justifica qualsevol esforç.
Estimo el col.legi Puig d´Arques, la meva escola, l´escola dels meus fills, dels meus nebots, dels meus néts i la dels
més d’un miler d’alumnes que he estimat i que sempre he intentat ajudar sempre en el seu camí escolar, creient en
les possibilitats de tots ells i potenciant a l’aula un clima de comunicació, afectivitat i emotivitat.
Vaig acabar l´últim any tennint la sort de compartir l´aula amb el meu nét Eduard, àvia i mestra un binomi no gaire
freqüent i a vegades complicat però per a mi va ser un orgull i per a l´Eduard esperem que sigui una experiència
vital irrepetible.
He tingut la immensa sort de compartir tots aquest anys de mestratge amb grans companys que m´han acompanyat,
m’han ensenyat i m´han ajudat a estimar la nostra feina.Serveixi d’exemple la meva estimada germana Neus, la
meva gran amiga, el meu gran referent.
Finalment no vull perdre l´oportunitat de felicitar a tots els que fan possible la revista Punt i Coma, que sembla
que va començar ahir i ja ha arribat al número cent.
MOLTES GRÀCIES, MOLTA SORT I SIGUEU FELIÇOS!!!!
Paqui Rutllant
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vist per la seva família…..
La nostra experiència a “Les Escoles” va ser molt bona tan pel que fa a l’ensenyament com amb els companys. Tant
és així, que molts dels nostres amics d’aquella època ho continuen sent a l’actualitat. Alhora és emocionant veure
com els nostres fills, també alumnes del centre, van amb els fills dels nostres amics també ex alumnes i que, els
professors dels nostres nens també van ser els nostres.
La nostra gran experiència al ‘Puig d’Arques’ va ser determinant a l’hora de decidir a quin centre portaríem els
nostres fills; també hi va influir que quan en Pol, la Jordina, l’Aleix i en Pau van haver d’escollir escola, encara hi
teníem el pare exercint de professor.
Per nosaltres, que vàrem tenir el pare de ‘profe’ els cursos de sisè, setè i vuitè, era un sentiment contradictori:
per una part era un avantatge; per exemple perquè teníem les classes particulars dins de casa però, que consti
que mai ens va haver d’ajudar massa perquè nosaltres soles ja ens en anàvem sortint i ell deia que ens havíem
d’espavilar.
Per altra part, un problema perquè els companys et deien: que si ets la mimada, que si tens preferències,.... Ara
bé, si dins la classe hi havia un grup que xerraven a qui primer li tocava el rebre era a nosaltres.
Un gran dilema que vàrem tenir totes dues era de com cridar-lo dins de classe; PAPA ens feia vergonya i SR. POATÉ
(com li deien els altres nens) no ens sortia i ens sonava molt malament. Així que enlloc de dir-li per algun nom,
botzinàvem PST PST o EH!!!
Quan va ser l’hora d’anar de colònies o al viatge de fi de curs de vuitè, no ens agradava gaire que vingués el nostre
pare i ens pogués controlar, nosaltres pensàvem que els altres companys tenien sort per poder anar sense pares
a les excursions. Ara bé, si necessitàvem diners per comprar per exemple un record i no en teníem prou, allà hi
havia el pare que ens en donava.
(Ester) Jo recordo que feia 4rt i el meu pare i la meva germana 6è, tot el seu curs van anar d’excursió a Barcelona,
a la Sagrada Família i al Tibidabo, i m’hi vaig apuntar. Quina sort!
(Anna) El meu record és que, el dia abans d’un examen, tots els meus companys em volien induir a que li posés,
en el sopar, alguna cosa que l’endemà no el deixés venir a l’escola.
*****************
Quasi tota la meva vida escolar i laboral ha estat relacionada amb el Puig d’Arques (escoles). Vaig començar
amb 4 anys fins que vaig fer l’ingrés per l’institut als 10 anys. Era una escola de poble amb 4 mestres i uns 200
alumnes.
El director era en Josep Mestras. Va transformar l’escola. De les estufes de llenya, es va passar a les estufes de
butà i més tard a la calefacció central. L’idea del director era fer una escola gran i comarcal, per això es va fer
el menjador escolar, s’organitzà el transport i es van fer aules noves. Molts vestíbuls es convertiren en aules o
despatxos. Va arribar material nou amb aparells audiovisuals, un laboratori de ciències, taules i cadires.
La meva feina era ser encarregat de laboratori, donar classe d’Ed. física als alumnes més grans, organitzar la
biblioteca i donar classes de matemàtiques
i física i química als de vuitè.
Lògicament he tingut molts alumnes, i
amb 40 anys de servei també molts dels
seus fills que en entrevistes amb els pares
ho comentaven moltes vegades.
He viscut tots els canvis que ha sofert
l’escola. A vegades em preguntaven com
s’havia construït o què hi havia abans en
un lloc determinat.
Per l’escola hi han estudiat les meves dues
filles i ara els quatre dels cinc néts.
M’he jubilat, però sense recança, perquè
l’escola anirà endavant amb els grans
professionals que hi queden hi que serà
com sempre un mirall per les escoles de
la província.
Lluís Poaté

ESCOLA : TRES GENERACIONS
DE LA FAMÍLIA TOMÀS
FITXA PERSONAL
ISIDRE TOMÀS MULLERAS (AVI): Vaig néixer
l’any 1930 a Cassà de la Selva i he viscut tota la
vida a Cal Rebitxo de Verneda on he fet de pagès
fins que em vaig jubilar. Estic casat amb la Pietat
Grassot , tenim tres fills (Lluís, Maria i Josep) i sis
nets (Sandra, Xavier, Eloi, Anna, Marina i Núria).
Vaig estudiar a les “escoles” des de l’any 1939
a l’any 1943. M’agrada passejar pels voltants de
casa, anar a bosc, ...
JOSEP TOMÀS GRASSOT (PARE): Vaig néixer
a Cassà de la Selva l’any 1972. Estic casat amb
l’Anna i tenim dues filles (Marina i Núria). Visc a
Campllong des de l’any 2007 i sóc professor de
Física i Química a l’Institut de Tossa de Mar. Vaig estudiar a les escoles des de l’any 1975 al 1986. M’agrada el
futbol, la meteorologia, gaudir de l’entorn on visc, anar a caminar amb la família,...
MARINA TOMÀS SERRA (NÉTA): Sóc la Marina i vaig néixer ara fa 9 anys a Cassà. Quan tenia 4 anys la meva
família i jo ens vam canviar de casa i vam anar a viure a Campllong, tot i que vaig continuar anant a l’escola Puig
d’Arques. Això em permet haver fet nous amics a Campllong i mantenir els de Cassà.
A Campllong hi ha moltes activitats per participar, les que m’agraden més són els pastorests, que fem a la nit de
Nadal, i anar a veure en Quirze (el gegant) quan surt a ballar.
La meva afició principal és patinar, tot i que també m’agrada ballar amb les meves amigues, anar al cinema de
Cassà els dissabtes a la tarda amb les amigues de patinatge, anar en bicicleta amb els meus pares, anar a la platja,
anar a ballar sardanes amb en Quim,...
NÚRIA TOMÀS SERRA (NÉTA): Hola a tots, ara em presentaré jo. Sóc la petita de la família, tot i tenir 8 anys i
vaig a 3r A, a la classe de la Consol. M’agrada moltíssim venir cada matí a l’escola, aquí tinc les millors amigues i
els millors mestres.
A Campllong he conegut molta gent nova i amb ells hem passat molts bons moments al poble.
Jo faig patinatge al Foment Deportiu Cassanenc, on tinc molt bons entrenadors i molt bons amics de diferents
edats i d’altres escoles. Cada any preparem un xou nou amb uns vestits molt divertits i la cara ben maquillada.
M’agrada molt anar a les estades de patinatge que es fan al final de l’estiu i anar de Camping amb la família.

ENTREVISTA
-Què recordes del teu pas per l’escola?
PARE: El meu pas per l’escola és relativament recent i en tinc encara molts records. De fet, encara tinc present el
meu primer dia d’escola amb l’Anna Maria Pagès i records de la meva primera aula (la que hi ha al costat de l’escala
que dóna al pati dels petits). Dels anys que hi vaig passar recordo moltes vivències amb els companys, mestres,…
les hores del menjador que teníem temps per esbargir-nos, jugar.... i quan s’acostava la calor, sort teníem d’algun
amic que no es quedava a dinar i que ens anava a Ca la Maca a comprar un gelat.
Molt intens tinc en el record l’últim curs de l’EGB (l’antic vuitè). La nostra promoció va ser la primera de fer un
viatge de fi d’etapa. Amb la nostra il•lusió i l’empenta dels mestres que teníem es va començar a moure tot. La
preparació i el viatge a Menorca van ser una experiència inoblidable.
-Què

és el que t’agrada més de l’escola?

MARINA: Estic molt contenta d’anar a aquest col•legi i m’han agradat molt totes les senyoretes que he tingut. La
Maria Àngels, l’Èrica i la Paqui que es va jubilar i em vaig posar una mica trista. Aquest és el segon any que vaig
a la classe de la Lourdes que ens ensenya molt bé. M’agrada molt fer plàstica, l’hora de menjador i jugar amb les
amigues. Tant a mi, com a la meva germana, ens agrada molt anar a berenar a cals besavis sortint de l’escola els
dilluns i dimarts.

NÚRIA: A l’escola he tingut molt bones senyoretes. Em va agradar molt anar tres anys a la classe de la Teia i l’any
passat vaig aprendre molt amb la Rosa. Ara vaig amb la Consol i veig que ens estem fent molt grans, fem moltes
coses amb l’ordinador i aprenem molt. M’agraden molt les classes d’E. Física i de Plàstica i també jugar al pati.

-Quins mestres recordes?
PARE: De fet diria que encara recordo tots els tutor/es que he tingut: l’Anna Maria Pagès, la Neus Rutllant, la Paqui

Rutllant, la Paquita Rosa, la Margarita, la Rosa Domingo, la Maria Àngels Ferrando, en Joan Pagès i en Lluís Poaté.
Un mestre que no va ser tutor meu però en guardo un gran record és l’Àngel Jiménez.
AVI: El Sr Mir (Director), El Srs Andreu i Sallés. També el Sr Mir que explicava molt bé i ho entenies tot a la
primera.

-Quines diferències trobes de quan venies a l’escola amb ara?/Què recordes ?
AVI: La primera diferència que hi veig és el rebombori que hi ha al voltant del col•legi a l’hora de començar i de
plegar (cotxes, autobusos, gent, el semàfor, el municipal, les monitores de l’autobús,...). Abans tot era molt més
tranquil, tothom a peu i ja està. A més, tota la mainada anava sola, sense necessitat de ser acompanyada per
pares o avis.
També veig que, per la dificultat d’aquells temps, tot i que tothom anava a l’escola net i polit, es veia que
s’aprofitava la roba fins on fes falta. Ara, en canvi, veig als nens amb roba nova i immaculada i tot i això, segons tinc
entès, molts matins hi ha discussions per si uns pantalons o uns altres. Abans t’asseguro que de discussió, cap!.
També es nota que, ara, l’escola és, com ho diria,... més alegre!!! Els nens van a l’escola més contents que abans
això que hi havia grans mestres, però eren altres temps. Està clar que una de les coses que ha canviat més és la
comoditat de l’escola d’ara. Calefacció, bons tancaments,... abans hi feia un fred que pelava. Una cosa que també
ha canviat i molt és l’horari: quan jo anava a l’escola teníem classe cada dia, de dilluns a dissabte i el dijous a la
tarda teníem festa. Després de la guerra cada dia començàvem amb el “cara al sol”. Ara veig que hi ha moltes
matèries, abans estudiàvem llengua, matemàtiques, naturals i geografia; tot en castellà. Quan ara veig que moltes
coses les fan amb ordinador i “l’internet” ... per a mi és un altre món. Està clar que ara saben moltes més coses
que nosaltres.
Les meves germanes i jo, anàvem cada dia a peu a l’escola i ens emportàvem el dinar, menjàvem en una casa del
poble (a can Jofre) que ens l’escalfaven i de “passu” els portàvem tres botelles de llet cada dia (Un cop se’m van
trencar i ja m’ho va explicar la mare!). La tornada, també a peu, suposava arribar de nit a casa i fer els deures a la
vora del foc amb el llum de carburo (suposo que avui en dia si marxa la llum és prou excusa per no fer els deures
i no passa res. És clar, sense llum no hi ha internet....)
A les classes érem uns 35 alumnes hi havia un silenci sepulcral, no crec que ara hi hagi el mateix silenci.
Recordo també que a l'hora del pati podíem anar a jugar al camp de futbol. Ara bé, havies d'estar molt pendent del
timbre, que se sentia molt poc i si et passava per alt ja et podies calçar.
Les classes que m’agradaven més eren les de matemàtiques.
-Quines diferències trobes de quan venies a l’escola amb ara que hi portes les filles?

PARE: És difícil comparar a partir de la percepció que tinc ara com a adult de la que tenia com a nen, però està clar
que la irrupció de les noves tecnologies ho ha canviat molt. La feina de mestre és la mateixa però amb unes altres
eines. La resta no veig que hagi canviat massa i la veritat és que quan vaig retornar a l’escola en una jornada de
portes obertes tot em resultava molt familiar.

-Recordes alguna anècdota?

PARE: Per destacar-ne una, recordo que una activitat que vàrem fer pel viatge de fi de curs a Menorca era la
representació d’una obra de teatre per a familiars i coneguts. L’obra era La flor Romanial i jo feia el paper de
Bernadet. Portàvem molt de temps preparant-la i just el dia de l’estrena, a l’hora del menjador, em vaig fer
mal al turmell. Resultat; el peu enguixat i l’Àngel Jiménez a corre cuita canviant alguns papers per poder fer la
representació (que per cert va ser un èxit).
-AVI: En el camí que fèiem cap a l’escola passàvem per un hort, resulta que algú agafava les maduixes i el propietari
es pensava que érem nosaltres, un dia ens va esperar i ens va dir que ens llençaria al torrent. Ens vam espantar tant
que mai més vam passar per aquell hort i de fet encara de gran quan veia aquell home pel poble mirava d’evitarlo.

RECORDS DE LA REVISTA
Irmina Vidal Abulí. 99/00

Encara guardo per casa el número del punt i la
coma on sortia un article redactat per mi d’una
excursió que vam fer. Un text meu i el meu dibuix
en una revista! Que contents els pares!
El projecte de fer una revista d’escola, de tots,
és tota una aventura pels nens i les nenes.

Meritxell Rabionet Frigola 01/02

Nervis, il·lusió, arriba el dia. Anem d’excursió,
rialles, aventures i entremaliadures. L’endemà
a la classe una redacció del que havíem fet.
Elecció de la més divertida, adjuntàvem una foto
i directe cap a la redacció de la revista. El Punt i
la Coma, un recull del millors dies a l’escola

Marc Puig Casadevall 03/04

El Puig d’Arques és part de tots nosaltres. És un
referent de bons moments i alegries, un lloc on
vam gaudir d’una fantàstica infància. Un record
inesborrable que ens acompanyarà tota la vida.
I el Punt i la Coma una agradable pinzellada
d’aquest record.

Glòria Casanova Martínez 00/01

Recordo amb un somriure als llavis que, quan
la nostra classe sortia al Punt i la Coma,
per qualsevol activitat que haguéssim fet,
l’expectació era màxima. Ens sentíem els
protagonistes a l’escola i també a casa.

Eduard Salvador Barrera 02/03

L’últim dia de trimestre, ens assèiem cadascú a la taula
i esperàvem que ens donéssin papers per casa, les
notes... i entre aquestes coses hi havia el Punt i la Coma.
M’agradava molt el tacte que tenien les pàgines tan fines
i l’olor del paper. Els tinc tots guardats a casa i, tot i que
encara no me’ls he tornat a mirar mai, quan ho faci em
faran molta gràcia!

Núria Pinsach Rubirola 04/05

Nou anys al Puig d’Arques i el que més recordo de
la revista és l’emoció d’obrir-la per primer cop just
després que la mestra ens la donés, amb curiositat per
saber qui hi sortia, si hi havia les fotos de la darrera
excursió, qui hi havia escrit... Vaja, una sensació molt
semblant a la de quan arriba el Llumiguia a casa.

RECORDS DE LA REVISTA
Joan Crous Masó 05/06

Sóc petit, començo a anar a col•legi, passen els
anys, cada curs una coma. Em faig gran, fins
al punt que deixo l’escola. Anècdotes, records...
temps viscut que ha quedat imprès en aquest
document gràfic.

Jordi Menció Mateu 07/08

Encara conservo les revistes de quan anava al
Puig d’Arques. Les he fullejat i he vist les fotos
de les colonies, excursions, activitats diverses...
M’ha agradat recordar els escrits i els dibuixos.
Continueu així.

Marta Garro Alsina 09/10

L’escola CEIP Puig d’Arques per mi ha significat
una vida. Allà hi he viscut bons i mals moments.
He après envoltada de gent meravellosa, a la
que dec moltes coses. Gràcies a l’escola Puig
d’Arques, perquè sense ella jo no seria com
sóc.

Judit Vegas Carbó 06/07

Ja fa 5 anys que vaig deixar el Puig d’Arques, però
encara hi ha moltes coses que recordo. Com la revista
de l’escola “el punt i la coma”, recordo que cada cop
que ens la donaven, les meves amigues i jo miràvem
a veure si sortíem en alguna de les fotos, o si havien
publicat algun article d’ algú de la classe.

Sandra Esgleyes Cadanet 08/09

“El Punt i la Coma” ha estat durant tots aquests
anys una revista de gran interès per als alumnes,
per als pares i per als professors. Tots els alumnes
surten, ja sigui participant fent de petits periodistes o
apareguent en una de les moltes fotos que s’hi posen.
Ja són cent edicions. Desitgem que duri molt més.

Carla Masgrau Lacalle 10/11

Els records que tinc de la revista són molt variats: la
rapidesa buscant escrits publicats d’algun company
per comentar-los plegats; les notícies sobre novetats
d’escola; les excursions; les activitats de dins l’aula.
Aprofito per felicitar la revista, que tot i fer-se velleta,
segueix funcionant realment be!. Per molts anys!!

ELS PRIMERS CURSOS
DEL SEGLE XXI
Al sortir el número 50, el juny de 1999, vàrem fer un repàs dels principals esdeveniments que
hi havia hagut a l’escola fins a aquella data. Ara ens dedicarem a comentar els esdeveniments
m é s importants des d’aquell curs, que precisament coincideixen amb el canvi de segle.

El curs 1999/2000 es va viure amb intensitat un dels
esdeveniments sardanístics més importants Cassà.
Totes les escoles de la vila - i la nostra no podia ser
menys - varen col·laborar en els actes de proclamació
de Cassà com a ciutat pubilla de la sardana. La
participació en la campanya de la Sardana a l’Escola,
en la multitudinària ballada al camp de futbol i en la
gran cadena humana que es va formar des del camp
a l’Estació varen ser inoblidables.
Una vegada més, els nois i noies del Puig d’Arques s’implicaven profundament en la vida del
poble.

Qui se’n recorda de les pessetes ? : només els més vells.
El curs 2000/ 2001 ni els que ara fan sisè venien a l’escola.
En aquell temps la irrupció de l’euro va ser una autèntica
revolució en el sistema econòmic i comercial d’Europa.
Ara, també està d’actualitat, però per altres motius.

Aquell curs es va fer una setmana cultural dedicada a aquesta estranya moneda que valia
l’escalofriant xifra de 166,386 pessetes !!!. Déu meu quin embolic !!!

El curs 2001/02 va ser dedicat a
aquestes dues grans patums de
l’art i la literatura catalana. Del
primer es complien 100 anys de
la seva mort, i del segon, 150 del
seu naixement. Moltes activitats
de l’escola varen ser dedicades a
aquests dos genis, àdhuc una visita dels de 4t al Parc Güell i dels
de sisè a Folgueroles, això sí, abillats tal i com com reclamava
l’ocasió.

En aquest curs es va complir una de les etapes del projecte
Comènius, que ens agermanava amb escoles del Regne Unit i
Holanda. El fruit, a part d’un enriquidor intercanvi d’experiències
en va ser la publicació d’uns vistosos llibres amb les festes més
representatives de cada país.
En aquesta ocasió va tocar el torn al de l’hivern.

I un altre centenari : el del naixement de l’incomparable
pintor de Port Lligat. Durant la setmana cultural
l’escola es va omplir de bigotis, d’animals i d’ous
d’allò més surrealistes.
Tothom volia emular les genialitats de l’empordanès
més universal.

El Puig d’Arques sempre a la vanguarda dels recursos més moderns. En aquest curs
vàrem ser nomenats C.I.T (Centre d’innovació Tecnològica), sigles precursores del TIC i de
l’IATIC. L’escola es va omplir d’ordinadors i tothom pujava al carro de la informàtica.

Les fotos d’aquell any aixó
ho testimonien .

I vinga aniversaris: La X Trobada de Danses,
conjuntament amb els pobles veïns va ser tot un èxit.
Deu anys ballant-la són molts anys; si el que es balla
són les nostres danses tradicionals, encara més i, si es
fa amb una organització impecable i amb el gaudi de la
immensa majoria dels alumnes, ja és la pera !

Si algunes referències ens queden del curs 2006/07 seran
les del PECA a Educació Infantil i l’any Tintín. Els primers
feien autèntiques meravelles en el món audiovisual, mentre
que, en la setmana cultural tota l’escola es submergia
en els còmics d’aquest intrèpid aventurer i dels seus
simpàtics acompanyants; no en va es complien 100 anys
del naixement del seu pare,
l’inimitable Hergé.

Si uns anys enrere compartíem experiències amb escoles d’Europa, deprés ho vàrem fer amb
algunes de l’Estat Espanyol, més en concret amb les illes i amb Màlaga. Tot sigui per enriquirnos culturalment i ampliar els nostres horitzons.
Aquest curs, també varen començar els tallers artístics del cicle mitjà. Una altra activitat per
acostar els nois i noies al món de la música, el teatre i a altres activitats relacionades amb
les arts.

Els gegants de Cassà,
a la plaça han sortit
els gegants de Cassà
són la Isaura i l’Aldric
Qui no coneix i estima els nostres simpàtics gegants ! Quina de
tan grossa els preparàrem quan varen fer cinquanta anys !!!. Els
vàrem dibuixar, vàrem cantar, vàrem ballar....
A la Coma no s’hi cabia
MOLTES FELICITATS !!!

lUn altre per recordar : La gran nevada del març que va
cobrir l’escola d’un blanc mantell i que va colapsar tota
l’activitat.
Uns mesos més tard, la jubilació de dos mestres molt
estimats i amb una llarguíssima trajectòria al centre : La
Paqui i en Lluís. Hi va haver uns actes molt emotius. Sens
dubte han deixat un gran buit a l’escola :
Paquí i Lluís : Moltes gràcies i FINS SEMPRE !!

Qui canta els seus mals espanta i a fe que al Puig d’Arques
ho posem en pràctica. La cançó improvizada va agafant
cos any rera any i els nois i noies la treballen a fons :
rumien, busquen.... i canten !!!
D’això se’n diu aprendre cantant i gaudir aprenent. En
aquest curs es va organitzar la Lliga de Gloses, una festa
espectacular; és va participar al Linguamón i va haver-hi
les corrandes de l’auca de la Festa Major. Si una va ser un
èxit total, les altres, també. Què més voleu ?

REVISTA TRIMESTRAL DE L’ESCOLA PUIG D’ARQUES
NÚM
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Portem pocs mesos del nou curs. De moment efemèrides
importants : Noces d’argent i 100 números del PUNT i LA
COMA, que Déu n’hi dó. És un moment bo i s’ha de gaudir.
Després... ja en parlarem.

COL·LABORACIONS ESPECIALS

Josep Trallero

Ni el setembre de 1966 quan vaig començar a anar a les
escoles de Cassà ni el juny de 1975 quan en vaig sortir, no em
podia imaginar que el meu futur acabaria lligat un bon grapat
d'anys a la mateixa escola en què em vaig educar.
El meu primer dia de classe va ser un espectacle,
no per a mi, sinó per a la colla de nanos que no entenia
d'on havia sortit aquell nen que parlava d'una manera tan
estranya. Havien sentit a parlar el castellà, l'andalús, però jo,
que venia d'un poble a la vora de Saragossa parlava d'una
manera ben estranya; fins i tot els meus amics de l'estació em
van preguntar a on viva abans d'arribar a Espanya.

Llavors, la Rambla era un carrer bastant deixat i
polsegós, l'entrada de l'escola era un aparcament i la tanca del pati era feta amb una filera
de tuies a través de les quals es podia entrar i sortir de l'escola sense complicacions. Els patis
oberts ja s'havien inventat, més ben dit, havien nascut de manera natural i sense monitors
ni autoritzacions parentals. En aquell temps tothom podia recórrer els patis durant el cap de
setmana o a les tardes després de classe. L'edifici nou no existia, i al seu lloc hi havia un talús
poblat d'arbres i arbusts que et duia fins al camp de futbol sense cap problema. El pati, tot i que
no tenia vegetació, era una selva: per menys de “dos rals” es muntava una baralla, s'hi feia una
rotllana al voltant i s'animava perquè guanyés qui et queia menys malament, fins que arribava el
mestre i aturava la batussa. Jo, que era molt poruc, intentava passar desapercebut perquè era
la millor manera de no patir ensurts o maltantos. A l'hora del pati, i en cas de perill, sempre hi
havia algun lloc on aixoplugar-se: el teu mestre, fos qui fos, sempre voltava amunt i avall sota
les finestres de les aules de l'actual cicle inicial. Amunt i avall, avall i amunt... i tornem-hi.
L'escola d'aquella època era, igual que la d'ara, un reflex de la societat. Estava dividida
en aules i patis separats per a nois i noies. La banda de l'hospital i el pati gran era dels nens i
el pati del mig i la banda del futbol acollia les noies i els pàrvuls. La fila per entrar a classe era
autèntica, de caire militar i si no era recta i els nens estaven en silenci, la cosa anava malament.
Els grups d'alumnes no estaven graduats, això vol dir que en una mateixa classe convivien edats
i nivells molt diferents. El mestre els enllestia tots amb un: “Burro!” per aquí, o un cop de regle
als dits per allà. Es mantenia un ordre disciplinat, igual que a fora de l'escola, on també hi havia
certa temença a l'hora de fer les coses. Llevar-se al matí i pensar que havies de tornar a l'escola
es feia costa amunt, una situació ben diferent de la que ens comentaven uns mestres japonesos
que varen venir de visita fa pocs anys, ells trobaven que els nens de les nostres aules feien, tots,
cara de felicitat.
Amb els anys les coses varen anar canviant, la societat del benestar, tot i que lentament,
va entrar pertot arreu i també ho va fer a l'escola. Com si fos un petit mur de Berlín, va caure
la tanca dels patis, de la qual encara queden els dos pams de paret; l'escola va passar a dir-se
mixta i una colla de mestres nous que actualment ja han començat a jubilar-se va anar renovant
de mica en mica l'aire i l'ambient en què ens educàvem.

COL·LABORACIONS ESPECIALS

Consol Anguila

Què us podria explicar de la nostra escola? En guardo un munt
de vivències i records, tant de la meva infantesa com de la meva
etapa com a mestra. Hi vaig arribar un dia de febrer: tenia dos anys
i un dia. Com podeu suposar, d’aquest primer contacte només sé el
que he sentit explicar als meus pares i el que he vist en alguna de
les fotografies que guardo.
A la classe d’infantil, a més de la mestra, hi havia una “aya” que
l’ajudava. A la tarda, els petits de la colla dormíem una estoneta
a... la secretaria. Sí, ho he dit bé, a la secretaria hi havia una taula
i un parell de bancs. Hi fèiem la migdiada amb els bracets plegats.

Més tard, a l’hora del berenar,
ens repartien formatge i un
got de llet amb pols. Era l’ajut
dels americans a la població
infantil europea: l’anomenat
“pla Marshall”. A mi m’agradava
molt el formatge i sovint em
tornava a posar a la cua perquè
me’n donessin una altra ració. I
després... cap al pati!
Com que érem pocs nens i nenes,
al pati hi havia espai per jugar
però també per les flors i arbres
fruiters. Si us hi fixeu bé, encara
podreu veure on eren. Voregeu
el pati i veureu unes pedres,
sota hi havia el jardí: un espai amb rosers i altres flors, cirerers i pruners. Que bones que eren les fruites
madures que ens repartien quan era el temps! Més endavant, ja de més gran, recordo que les fruites
no arribaven a madurar: quan sortíem del menjador ̶ que per cert era al primer pis de l’edifici antic, on
ara tenim l’aula d’informàtica i una de les classes de quart ̶ ens enfilàvem als arbres i ens menjàvem la
fruita verda, sobretot les prunes... I, és clar, després teníem mal de panxa!
L’edifici ha canviat molt. Abans cada grup de dos o tres aules tenia un vestíbul d’entrada amb penjadors
i armaris. On ara hi ha la biblioteca i l’aula de ciències hi havia una sala per als dies de mal temps o
per patinar (el que tenia patins, perquè els Reis Mags no devien tenir temps de repartir segons quines
joguines a tothom). També hi havia el pis del porter de l’escola; era on actualment hi ha la sala de
professors. Hi vivia amb la seva família. Ah! I el que potser us sorprendrà més: teníem dos patis, un per
a nens i l’altre per a nenes; estaven separats per una reixa. Sí, durant molt temps, els nens i les nenes
anàvem a classe separats i, per tant, també jugàvem separats.
També recordo els hiverns. Quina fred que passàvem! Al mig de la classe hi havia una estufa de tacos
que només escalfava als tres o quatre “afortunats” que s’asseien a prop. Els altres ens pelàvem de fred!
A més, sovint havíem d’anar posant llenya a l’estufa perquè no s’apagués. Hi havia algú que de tant en
tant havia d’anar al quarto de la llenya a buscar-ne.
Així van anar passant els anys fins que vaig anar a estudiar a Girona. De ben joveneta ja vaig tenir clar
que volia ser mestra. Al cap d’uns anys, vaig tornar a l’escola, ara ja com a mestra.
Durant més de vint anys, vaig treballar amb els petits, a parvulari. Ara molts dels meus antics alumnes
porten els seus fills i filles a l’escola. M’agrada veure que ells també s’estimen aquesta escola. Tot plegat
fa que m’adoni que els anys passen. Ara bé, jo encara conservo la il•lusió de ser mestra.
M’estimo aquesta escola i m’agradaria que vosaltres, que ara llegiu aquestes ratlles, també l’arribéssiu
a estimar com jo. Espero que us n’emporteu bons records.
De tot cor, una forta abraçada.
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Isabel Carbó

Lligats als records d'escola, hi ha anys d'infantesa, creixement, mestres, espais, amics i els canvis socials de la
Catalunya de l'època.
L'escolarització de l'etapa infantil (1970-72) vaig fer-la a la llar d'infants de la plaça de la Coma, on actualment
hi ha la llar de jubilats.
A l'Escola Puig d'Arques, anomenada aleshores Escuelas Nacionales mixtas comarcales de Cassà de la Selva hi vaig
anar del 1972 al 1980 ( de primer a vuitè) i en conservo un munt de vivències.
Recordo bé per les classes que vaig anar passant, el primer estava ubicat on actualment s'hi fa P3 amb la Srta
Teresa Dalmau ( que tot i compartir veïnatge em feia un xic de por),
el segon el vaig fer a la classe on avui encara els alumnes hi fan segon
amb la Srta Dolors Casadevall ( la seva dèria era picar amb el regle
damunt la taula per marcar la necessitat de silenci: en va trencar un
munt) i el tercer a l'actual classe de música amb la srta Maria Prat ( si
no et portaves bé rebies uns pessics d'espant). El quart el vaig fer a
la primera porta a mà esquerra quan entrem a l'escola per la zona de
primària amb la Srta Carme Cadenas i el cinquè a l'actual biblioteca
amb l'Aurora Ribera ( de la qual recordo molt les seves ensenyances
i que van fer que possiblement em decantés pel magisteri de més
gran)
Aquest primers cursos, van coincidir amb el final de la dictadura i
amb ensenyaments que ara ens queden un xic llunyans: el mes de Maria, les classes de "Labores", de comerç,
d'escriure a màquina ...i el fet que la classe fos tota de nenes. Alguna pinzellada de canvi començava a veure's
quant vam començar a tenir un llibre de lectura i una hora setmanal d' aprenentatge de la llengua catalana.
Els canvis, però van costar que arribessin, tot i començar el sisè amb barreja de nens i nenes, al pati jugàvem
separats. El nostre tutor el Sr. Josep Roura, suposo que per recomanacions de la direcció, ens feia interminables
sessions de tutoria on se'ns prohibia jugar a voleibol nens contra nenes fent servir de xarxa la barana de ferro
que separava ambdós patis. Aquest curs també va ser l'any de les famoses vagues de mestres. Les recordo bé
perquè ens feien de mestres les alumnes de vuitè (tenien dos anys més que nosaltres). Era dífícil que algú es
portés malament els aparells de megafonia que teníem a les aules era suficient persuació perquè ningú aixequés
la veu i tothom fes la seva feina.
El setè ( tutor: en Joan Port) i el vuitè ( amb la Concepció Capelleras) van ser cursos de canvis a l'escola. Vam
estrenar les aules de l'actual cicle superior i el gimnàs que ens semblava de cinema: molt gran amb suro al terra
i un piló de material esportiu i una immensitat de vestuaris amb dutxes.
Parlar de l'escola també és parlar de les amistats que es van anar forjant al llarg aquells anys entre jocs de pati (
saltar a corda, a goma, a les bales, època en què el pati quedava ben foradat, xurro, media manga mangotero, al
potro, a guàrdies i cívils, a pica paret o a fer cadenes pel pati), treballs d'aula i deures ( on quedaven a casa d'una
o altra per berenar, jugar i intentar no oblidar-nos de fer els deures) i que encara avui conservo tot retrobant-nos
periòdicament.
L'Escola Puig d'Arques no estat mai massa lluny de la meva vida, els 5 germans que tinc darrera: l'Esteve. la Rosa,
en Jordi, la Núria i la Sílvia, van fer que hi continués vinculada fins el 1995. Entremig les pràctiques de magisteri
que vaig fer a l'escola del 1986-1987 al costat de la Paqui Rutllant,
l'Elena Bassols, en Josep Bofill, en Lluis Poaté i en Joan Galí.
El 1998 la meva filla Judit hi va començar la seva escolarització.
I a l'any 2004 m'hi vaig traslladar amb plaça definitiva primer a
l'educació Infantil i després fent reforç d'educació especial. Aquests
darrers anys compaginant-ho amb la feina de Cap d'estudis.
Aquest curs serà el darrer que hi vinc acompanyada de la meva
filla petita, la Lígia. Per a mi un nou canvi i també un nou repte, al
igual que el poder avançar continuar editant nous numeros de la
revista Punt i Coma. Felicitats número 100.
Isabel C.
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Àlex Carrera
RECORDS D’ESCOLA:
Quan obro la carpeta dels documents tot cercant algun record de
l’escola m’arriben a les mans tot un grapat de butlletins de notes: uns
són amb els primers papers que sortien de la impressora amb forats a
cada costat, també hi ha uns butlletins de cartró de color marró on hi
figura el nom de ”Escuelas Nacionales”, i les últimes notes ja amb el
nom actual de l’escola. Així doncs, mirant-ho amb perspectiva, me
n’adono que durant la meva etapa escolar vaig viure, sense ser-ne
massa conscient, una sèrie de canvis propiciats pel context polític i
social del moment.
Recordo el director Mestres amb els seus parlaments que sentíem als
altaveus de les aules, les bates que havíem de portar tota la primària,
les classes de mecanografia, la senyoreta que es va jubilar a quart curs
que no em deixava escriure amb la mà esquerra a la pissarra, el soroll
de les claus quan passava en Pepe, les cuineres que em deixaven picar
alguna patata fregida...
La revista el Punt i la Coma va sortir quan jo feia sisè curs. Aquell any començava el Cicl Superior amb
una colla de mestres nous per mi, com per exemple el Senyor Bofill que era el meu tutor, el senyor Galí,
el senyor Poaté, la senyoreta Mascort, l’Àngel Jiménez i la joveneta Mariona d’anglès entre d’altres.
D’aquest cicle recordo que les festivitats de l’escola eren força animades: festivals, carnestoltes,
representacions teatrals, l’excursió de tres dies a Madrid a setè i el viatge tant sonat i esperat a Mallorca
de final de curs.
Tinc molt bon record del menjador, que vigilaven els mestres i servien els alumnes voluntaris de setè i
vuitè. Servir tenia desavantatges perquè et quedaves una estona sense jugar però a canvi et donaven una
“gratificació” a final de mes que ajudava a omplir la “guardiola”.
Dels altres cicles tinc records més llunyans però puc dir que hi ha alguns mestres que m’han deixat
més empremta i qui sap si també una certa vocació. Recordo especialment a la senyoreta Neus en la
meva etapa preescolar i la senyoreta Lídia quan feia
cinquè curs.
I coses del destí, casualitats de la vida, digueu-ho
com vulgueu, però el meu futur no s’ha mogut gaire
lluny físicament d’aquesta escola que m’estimo molt
perquè molts dels que eren els meus mestres ara són
companyes i companys de treball; aquelles parets
on hi tenia de tutor el senyor Bofill a sisè curs ara
és l’aula de música on ensenyo els meus alumnes;
i de tots els alumnes de l’escola, dos són els meus
fills que espero que s’emportin també un molt bon
record d’infància en la seva etapa escolar.
Àlex Carrera i Llinàs
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