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Més del 50% dels 
avis i àvies a Espanya es 
fan càrrec dels seus néts, 
segons dades de l’Imser-
so (2010). Exactament, 
el 22% en té cura més 
de 7 hores diàries.

A més, l’Imserso asse-
nyala que un 37% té 
contacte diari amb els 
seus néts, un 17% ho fa 

diversos dies a la setmana, un 7% un dia a la set-
mana i un altre 7% no té cap contacte amb ells.

La situació espanyola actual de crisi ha provocat 
que els avis i àvies es converteixin en el coixí pro-
tector de moltes deficiències socials, econòmiques 
i de conciliació. El document emfatitza, a més, que 
la seva implicació en la cura dels néts és el que 
permet a moltes famílies mantenir el seu nivell de 
vida o, fins i tot, de subsistència.

Tota aquesta situació fa que els avis i àvies ha-
gin de ser els autèntics educadors, segons desen-
volupa l’informe. Això significa que han d’as sumir 
una nova responsabilitat, que no sempre viuen com 
a pròpia, i arriscar-se a un enfrontame nt amb els 
criteris dels seus fills (haver d’educar quan real-
ment no es té l’autonomia de criteri per fer-ho). 
Segons aquest document, els avis demanen la 
necessitat d’imposar límits a l’hora de cuidar els  
seus néts, que racionalitzin aquesta obligació de 
forma més clara. Afegeix que estan disposats a 
acceptar la seva participació com a cuidadors 
dels néts només en les situacions en què verita-

2

editorial

Sumari
Editorial
El reportatge:

Acosta’t Més Per Aportar: AMPA
Obrim l’aula
Temps de migdia
Parlem-ne:

Avis – cangur: savis o dues 
vegades bons?

Les bugaderes
Explica’ns la teva
Trenca’t la closca

Equip de redacció:
Anna Aixalà, Maite Alcaine,  

Carles de la Prida, Mar Duran, Silvia Garcia,  
Marta Jiménez, Jordi Ribé i David Serra. 

 

e-mail:  latorrenteradecancarabassa@hotmail.com 
ampa.carabassa@gmail.com

web:  www.xtec.cat/ceipcancarabassa 
ampacarabassa.wordpress.com

Escola Torrent de Can Carabassa   C/Llobregós, 17-21 08032

Telèfon Escola: 934 074 160 
Fax:               934 074 014
Telèfon AMPA: 934 074 015

       La foto de la portada és un detall d’un arbre de Nadal

“L’equip de redacció no es responsabilitza ni ha de compartir les 
opinions de particulars exposades en aquest exemplar”

blement sigui necessari, quan els pares tinguin 
autèntiques responsabilitats principalment labo-
rals i no per a que puguin gaudir del seu temps 
lliure a costa d’ells. Els avis i àvies aclareixen 
que si no es respecten aquests límits, molts se 
senten «utilitzats» i «angoixats» davant la res-
ponsabilitat educativa.

Però aquest estudi també indica que els avis i 
àvies són conscients que els seus fills viuen una si-
tuació especialment complicada i ofereixen el seu 
temps i també els seus recursos econòmics de for-
ma voluntària perquè en gaudeixen. Afirmen que 
el contacte inter-generacional els rejoveneix i que 
poden gaudir d’aquesta relació fins i tot més que 
de la relació que van tenir amb els seus fills.

Què n’opinen els avis i àvies de la nostra escola?

A la secció “Parlem-ne” d’aquesta revista hem 
volgut reflectir la seva visió i retre’ls un petit home-
natge, reconeixement de llur tasca dins la societat
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el reportatge

ACOSTA’T MÉS PER APORTAR: AMPA
-“Ahir vaig parlar amb la de l’ AMPA” (co-

mentari escoltat al passadís del parvulari, una 
tarda a quarts de 5). Amb totes? 

-“Diga-li a aquest, que és de l’ AMPA” (a la 
porta principal, un matí qualsevol)

Primera errada, famílies, a l’AMPA li passa 
com a Hisenda, que ho som tots. Encara que 
en el nostre cas, la pertinença a aquesta asso-
ciació és voluntària, i enguany podem dir que 
tots els pares i mares en formem part. 

Anem a pams: En aquest reportatge, no vo-
lem caure en la rutina de recordar el sentit de 
l’AMPA a la nostra escola, tot i que de ben se-
gur llegireu coses que us semblarà haver sentit 
durant el vostre pas per aquesta casa.  Ens do-
nem per satisfets si, un cop l’hagueu acabat de 
llegir, sou capaços d’aturar-vos a reflexionar-hi 
una estoneta i decidir si esteu satisfets amb el 
que aporteu a aquesta associació que algú va 
crear un dia amb el sol esperit de vetllar pels 
interessos dels nostres fills i filles. 

No cal analitzar en detall els estatuts que 
descriuen l’AMPA de l’escola. A primer cop 
d’ull ressalten expressions com: Fomentar la 
participació de pares i mares, promoure’n la 
intervenció, donar suport, col·laborar, presen-
tar, donar idees, proposar, programar, organit-
zar, fomentar, realitzar….. 

Darrera de tots aquests verbs acabats en –
AR, s’amaguen persones amb ganes d’ajudar, 
amb il·lusió de tirar endavant projectes, per 
petits que siguin, amb la inquietud suficient de 
saber que les coses poden anar a millor i amb 
la falera de trobar-hi les vies per aconseguir-
ho. I és aquí quan arriben les discrepàncies: 
aquestes persones hauríem de ser tots i totes. 
Pensar que la cosa ja rutlla prou bé i que per 
tant no cal que hi posi el meu granet de sorra 
esdevé una excusa amb la pròpia consciència 
digna dels més menuts de la casa . Pensar que 
tot ho maneguen uns quants, que l’accés a les 

decisions és hermètic i que tot està dat i beneit 
no té solta ni volta i denota un desconeixement 
extrem del funcionament intern de la nostra as-
sociació.

Hem cregut oportú entrevistar l’anterior 
junta directiva de l’AMPA en un moment espe-
cialment particular, ara que acaba de ser reno-
vada. I com no podia ser d’una altra manera, 
aprofitem l’avinentesa per agrair, de tot cor, la 
tasca que han realitzat durant  la seva “legis-
latura”, perquè ens consta que, darrera dels 
pares i mares que hi han format part, s’ama-
guen hores de feina, de cabòries, de proble-
mes resolts i de propostes estudiades i consen-
suades amb el sol fi de sempre: el benestar 
dels nostres fills i filles. I de la mateixa manera 
volem encoratjar la nova junta a col·laborar en 
aquest projecte i agrair-los, no només la seva 
predisposició en presentar-s’hi, si no també el 
seu esperit solidari i altruista.

 Vet aquí doncs, una entrevista que esde-
vé el decàleg de l’AMPA del Torrent de Cara-
bassa i a la que sempre podreu retornar per 
refrescar conceptes bàsics o simplement per 
entendre que aquestes sigles no parlen només 
d’una Associació de Pares i Mares d’Alumnes 
si no que llencen un missatge de participació i 
solidaritat: 

         
         

       

             Acosta’t
                      Més

             Per
                  Aportar
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Com definiríeu l’Ampa del Torrent de 
Can Carabassa?

Podríem dir que L’AMPA, a la qual perta-
nyem TOTS els pares i mares de l’escola de 
manera voluntària,  esdevé la participació de 
les famílies per “arribar allà on l’escola no 
pot”. Amb aquesta participació, tant material 
com humana, es poden dur a terme tot un se-
guit d’activitats i serveis, els destinataris de les 
quals són els nostres fills i filles.

L’AMPA del Torrent segueix el model que 
van començar en el seu dia les dues escoles 
que es van fusionar, Arrel i Graziel·la. Un mo-
del molt participatiu que ha optat per gestionar 
els serveis amb treballadors propis (secretaria, 
monitors/es i coordinadora) i no externalitzant-
los com és l’habitual en d’altres AMPA’s. Tot, 
amb l’objectiu que les activitats i serveis fun-
cionin amb un ambient agradable de treball i 
convivència i amb un tracte molt més proper, i 
en conseqüència de més qualitat .

Funcions generals: què gestiona l’AM-
PA? 

Tot fomentant la participació de les famílies 
per a una millor qualitat de l’escola dels nos-
tres fills/es,  gestionem tots aquells serveis que 
no estan dins de l’horari lectiu (acollides, men-
jador, extraescolars, ...) . Com a Junta estem 
en contacte directe amb la Direcció de l’escola 
per treballar en la mateixa línia.

Sense l’AMPA, que ens perdríem?
Perdríem una de les millors oportunitats 

que tenim de participar activament en l’ense-
nyament, filosofia i manera de fer que volem 
per als nostres fills i filles, ja sigui directament 
en la gestió dels espais d’acollida, menjador i 
extraescolars, com indirectament a través de la 
nostra representació al Consell Escolar. Recor-
dem que el representant de l’AMPA al Consell 
Escolar hi transmet totes aquelles decisions/
aportacions/demandes d’explicacions,... que 
surten de les reunions d’AMPA.

Com es forma la Junta Directiva? 
Qui en pot formar part?
   La Junta Directiva està formada per càrrecs 
electes que són escollits en votació a l’assem-
blea General que fem entre Desembre i Febrer. 
Segons els nostres estatuts la Junta té mandats 
de 2 anys de durada i són prorrogables. Nor-
malment (tot just portem 10 anys d’història i 
dues juntes)  la Junta expressa la seva voluntat 
de no continuar en el càrrec, ja sigui en la seva 
totalitat o parcialment, aleshores cal formar-ne 
una de nova. Per fer-ho, el més habitual és que 
es creï un projecte de direcció, i que les perso-
nes interessades a formar una nova Junta Di-
rectiva ho facin conjuntament, presentant llur 
candidatura a l’Assemblea General Ordinària 
per procedir-ne a la votació i posterior aprova-
ció, si s’escau. En cas que es presentessin dife-
rents candidatures, s’escolliria la guanyadora 
en votació per majoria relativa dels assistents a 
l’assemblea.  Per tant, qualsevol persona inte-
ressada (pertanyent a l’associació, això sí!) en 
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pot formar part, ja sigui creant el seu propi 
projecte directiu o bé unint-se a algun d’exis-
tent.

Quins són els càrrecs de la Junta directi-
va ?

Una junta directiva d’AMPA està formada 
pels següents càrrecs:  Presidència, Sotspresi-
dència, Secretaria, Tresoreria i Vocals, que en 
el nostre cas són tres.

Qui ocupava fins ara els càrrecs en 
la Junta Directiva i qui els ocupa amb 
la renovació?

La Junta que ha vingut treballant els dar-
rers anys la formaven: Anna Bayona (Presi-
denta), Gemma Oviedo (Sots-presidenta), 
Joan Vilademunt (Secretari), Xavier Umbert 
(Tresorer), Carles de la Prida (Vocal), Gloria 
Gaspar (Vocal) i Maite Rams (Vocal). A la dar-
rera reunió d’AMPA abans de les vacances 
de Nadal es va presentar  un projecte de re-
novació, encapçalat per en Joan Vilademunt, 
la Míriam Nicodemus i la Gemma Oviedo, 
que proposaven un projecte continuista i al-
hora de transició incorporant majoritàriament 
nous membres de famílies que encara estaran 
molts anys a l’escola. Així, en l’Assemblea 
General celebrada el passat 23 de Gener 
va sortir escollida l’esmentada candidatura 
formada definitivament per: Joan Vilademunt 
(President), Gemma Oviedo (Sots-presidenta), 

Laura Arranz (Tresorera), Toni Perales (Secre-
tari) i Míriam Nicodemus, Xus López-Arenas i 
Laia Soler (Vocals).

Com valoraríeu la participació activa 
de les famílies de l’escola a l’Ampa?
 Tal i com s’avança a la introducció, tothom 
pertany a l’AMPA però la realitat és que no 
tothom participa de la mateixa manera.

 
Per una banda tenim la Junta i les Comissions 

de treball que són, sens dubte, la gent que de-
dica a la resta de famílies més del seu temps 
personal i sempre d’una manera voluntària (es-
tem parlant d’un 6 % del total).

A aquest trist percentatge  hi hem de sumar 
un cercle de mares i pares (entre d’altres  ma-
res/pares enllaç) que responen molt activa i 
entusiàsticament a les crides puntuals quan es 
tracta de preparar festes o d’altres actes lúdics 
(aquí ens acostem al 20 %!).  Quan el que 
s’ha de preparar no és tan atractiu, com ara el 
muntatge/desmuntatge de la piscina del Casal 
o bé la millora de les instal·lacions de l’hort, 
torna la sensació (més real, que sensació...) 
que “sempre hi som els mateixos”. Això ens 
ha portat a plantejar-nos el fet de contractar 
empreses externes per fer alguna d’aquestes 
tasques, en detriment del nostre pressupost i 
del nostre model de treball.

el reportatge
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Qué ha fet fins ara l’AMPA per als 
propis pares/mares?

De vegades costa lluitar contra la sensació 
d’hermetisme que sovint transmeten associacions 
com la nostra. Com en molts altres àmbits, una 
de les claus de la participació està en la infor-
mació, i en aquest sentit s’hi han fet molts esfor-
ços. A principis de curs fem una reunió espe-
cial dedicada als pares de P3 i a noves famíli-
es de l’escola on expliquem què fem i com hi 
poden participar. Abans d’això, per exemple, 
s’han entregat tríptics de l’AMPA a les reunions 
de portes obertes. Ja sabeu que disposem 
d’una comissió d’informació/comunicació que 
gestiona web, correus electrònics per informar 
els pares/mares; comissió que crea cartells, 
distribueix notes,.. i que publica tota la docu-
mentació al nostre lloc, com ara actes  resums 
i memòries perquè les tingueu a l’abast sempre 
que les necessiteu.  Tot i aquest esforç, però, 
com dèiem abans, la resposta dels pares/mares 
no és, ni de bon tros, l’esperada. 

Com animaríeu a les famílies a for-
mar part d’una AMPA activa?

Barregem altres fórmules que es poden apli-
car, com per exemple establir un dia fix al mes 
per a les reunions de les diferents comissions 
(per exemple, el primer dilluns de cada mes) o 
publicar un calendari de reunions al web. Això 
podria engrescar les persones a afegir-se un 
dia a una reunió i qui sap si acabar formant 
part de la comissió; o afegir a les reunions ge-
nerals d’AMPA, que acostumen a ser un cop 
al mes, una part prèvia de formació, un es-
til de “mini-taller” on tractem de manera molt 
breu un tema atractiu i diferent cada vegada, 
o bé compartim experiències sobre el mateix, 
de manera que no ens quedi la idea al cap 
que les reunions que fem són “només” per a 
resoldre problemes; o potenciar l’ús de noves 
tecnologies de manera que aquelles persones 
que no poden venir físicament a les reunions 
puguin fer les seves aportacions...

Però hem de recordar que la participació 
activa és voluntària i altruista, per tant el pri-
mer que cal és que hi hagi persones interessa-

des en formar part d’una AMPA cada cop més 
participativa.

En qualsevol cas, seguirem intentant-ho 
i buscant noves idees, però al cap i a la fi 
no podem oblidar el projecte comú,  els nos-
tres fills/es i el seu ensenyament, projecte que 
afecta per igual a totes les famílies. I que no 
s’hi val  no assumir les responsabilitats/deures 
que cadascú té envers aquest projecte, posant 
per excusa que ja hi ha gent que li agrada fer 
aquestes tasques o que ja en són suficients.

Com seria l’AMPA ideal?
No hi ha res ideal, o almenys no que sigui 

ideal per sempre. Una AMPA, com qualsevol 
altra associació, ha de ser viva i això vol dir 
adaptar-se a les situacions i a les persones que 
la formen. Les persones que en formem part 
hem de ser capaços tant de salvaguardar el 
PROJECTE/MODEL de l’origen com VETLLAR 
pel seu futur.
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RACÓ DE PERRUQUERIA

RACÓ DELS VEHICLES

RACÓ DE CONSTRUCCIONS

RACÓ DELS ANIMALS

RACÓ DE LA CASETA

RACÓ DE DISFRESSES

RACÓ DE L’AIGUA

RACÓ DE LA BOTIGA

M’agrada pentinar 
les nines.
Vaig pentinar l’Ona 
i li vaig posar un 
clip.

M’agrada fer rodar 
els cotxes.
Amb els cotxes 
feiem una cursa.
Fem pàrquings i ca-
mins pels cotxes.

Vaig fer una torre 
molt alta.

Donem de menjar als 
animals perquè no es 
quedin petits.
M’ho passo molt bé amb 
els animals perquè els 
fico a l’aigua.

A la caseta feia 
de mare i cuinava.

Vull dormir 
els ninos.

Em vaig disfressar 
de lleó.

Al racó de les dis-
fresses em poso un 

mocador.

Fem bombolles amb 
una canya i bufem i 

fan soroll.
A l’aigua hi ha taps 

de suro i pedres.

A la botiga hi ha 
fruites, pomes i plà-
tans i paguem amb 

diners.

M’agrada fer de 
metge i curar els 

ninos.

RACÓ DE L’HOSPITAL

FRASES DELS NENS I NENES
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Ja tenim la primera collita
Els nens i nenes de P4 hem treballat de valent per tenir l’hort content.
Hem plantat, l’hem regat i l’hem cuidat molt i és per això que ja hem pogut collir els enciams i alguns 
raves. Perfecte per a poder fer una bona amanida !!
Per a menjar-nos-la li vam afegir l’oli que vam fer quan vam anar a la masia Can Julià. 
I ara, després de Nadal, quina sorpresa, hem trobat florits els pèsols!



P5 lleons i cocodrils                                                                                   obrim l’aula
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Les figures del pessebre
Un any més entre tots els nens/es d’Educació Infantil hem fet un pessebre. Als Lleons i als Cocodrils ens 
ha tocat fer els personatges i algun animal. I ens ha quedat un pessebre preciós!!!

Els nens/es de P5 hem dibuixat la nostra figureta i hem escrit el seu nom (ara que tot just estem aprenent 
a escriure solets). Cada cop dibuixem millor, per això ens ha costat una mica fer els personatges sense 
dits a les mans, sense coll i sense cames... però així hem aconseguit que s’assemblin més a les nostres 
figures.



   Realment havia estat un dia molt dur. Alguns pensàvem que  ens agradaria viure a pagès però després de l’experiència        
                                                                           potser ens ho   repensarem!!

obrim l’aula 2n àligues i taurons
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SORTIDA a la MASIA de CAN DEU

Feia molt i molt fred quan vam arribar, però 
teníem moltes ganes de veure com vivien a pagès 
fa molts i molts anys! Ens varen donar la benvinguda i ens explicaren 

el que faríem durant tot el dia.Les àguiles i els tau-
rons ens vam barrejar en dos grups i així faríem tas-
ques diferents ja que tots alhora érem masses.

 

Vam anar a l’hort i ens va agradar molt, ens varen ex-
plicar tot el que hi plantaven i de la manera que ho feien.

Després vam escampar el fems amb el rastrell

Vam plantar   la llavor de cigró
 i pèsol i la    vàrem regar!Vam fer els forats amb un plantador.

Tot i que hi ha coses que no ens van agradar tant....



   Realment havia estat un dia molt dur. Alguns pensàvem que  ens agradaria viure a pagès però després de l’experiència        
                                                                           potser ens ho   repensarem!!

 

Vam collir bledes , api , enciams... i di-
ferents productes de la terra. També ens varen ex-
plicar com havíem de caminar per un hort i com 
havíem d’arrencar les diferents verdures. Vam treballar la terra

Aleshores ens va tocar l’hora de fer
          nosaltres de pagesos:

Vam plantar   la llavor de cigró

Estàvem molt cansats i ens me-
reixíem un bon àpat. Havíem tre-
ballat molt!!!!

Finalment, tot buscant, vam trobar una 
clariana ideal per seure a dinar i descansar 
una estona, encara que  per a jugar sempre 
queden forces!

Vam arrencar les 
males herbes i vam treu-
re les pedrotes. 

 2n àligues i taurons                                                                                  obrim l’aula 

 i pèsol i la    vàrem regar!

Ens van explicar i ensenyar com era una masia per dintre i vam poder entendre que la vida 
a pagès en aquella època era molt dura sense calefacció, ni dutxes , ni electricitat...També vam 
veure que la vida i els costums eren molt diferents als que estem acostumats nosaltres.

Tot i que hi ha coses que no ens van agradar tant....
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nit. Més tard, els monitors ens han cantat tres can-
çons i després, a dormir!
El segon dia ens ha plogut. Quina llàstima! Al matí 
hem anat a esmorzar i a la sala d’activitats. Hem 
fet una bossa d’olor, colònia i galetes.
A la tarda, quan no plovia, hem anat a fer caba-
nes al bosc. Per la nit ens hem dutxat i hem fet un 
joc de nit.
El tercer dia hem fet la motxilla i hem jugat a la 
sala. Hem marxat amb autocar.
Ens ho hem passat molt bé.
(Poti poti de textos de nenes i nens de tercer)

Els dies 26,27 i 28 d’octubre hem anat de colò-
nies a Cal Diable.
Al principi ha sigut vomitiu! Sis, set, vuit persones 
han vomitat fins que no hem arribat.
Finalment hem arribat, hem esmorzar, mmmh,quina 
gana!
Els monitors, el Bernat, el Raimon, el Xarli i Goo, 
ens han ensenyat Cal Diable, la casa i també els 
dormitoris i hem fet jocs. 
Després hem jugat una estona  al camp de futbol,  
hem anat a tocar els gossos   i... 
a dinar!!!. 
Ah!I la cuinera, feia uns menjars boníssims.
A la tarda hem anat a buscar raïm. Ens han ense-
nyat moltes coses de la verema com quines són les 
parts d’un cep.
Quan hem tornat de recollir raïm, l’hem aixafat 
amb els peus mentre cantàvem :
Xip, xap,xip, xap,Trepitgem raïm,
Fem most, fem most,per després fer vi.
Piruliiiiiii !!!!
Només hi ha un inconvenient, quan hem acabat 
d’aixafar el raïm, els peus ens fan una catipén, 
que no us ho imagineu!
I quan s’ha fet de nit hem sopat i hem fet el joc de 

obrim l’aula 3r cactus i venus atrapa mosques
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Les colònies de Cal Diable
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Els gelats

Em podeu  tastar
i  innovar

sóc de tants gustos
que no us els podeu acabar.

Dins del “cucurutxo” ens posaràs
i  un fresquet a la boca notaràs.

Tants noms s’han inventat
que les paraules se’ls han acabat.

Sóc de tants colors
i fins i tot n’hi ha algun que fa pudor.

A la boca ens fondrem
i  líquid ens tornarem,

del congeladors sortirem
i no gaire lluny arribarem (...)

Àlex A.

La barreja ens feia por ... A alguns ens han separat 
dels nostres millors amics, però no ha estat tan hor-
rible  com pensàvem, continuem tenint els amics de 
sempre i n’ hem fet de nous.. i si no sempre ens queda 
l’hora del pati. Al final som una sol grup  5è, dividits 
en dues classes perquè no hi cabíem en una  sola.

Un Camagroc

Era un pobre camagroc
que vivia solet en un bosc.

Un dia un boletaire
Va passar i em va agafar.

Vaig passar de ser un camagroc
A un bolet ben sec.

Dintre un pot em van ficar
I allà em van deixar.

Al cap d’un any em van agafar
I de cap a la cassola em van posar.

Dos ous em van ficar
i una truita vaig formar.

Àlex S.

Durant el primer trimestre hem fet moltes activitats 
i hem après moltes coses. Aquí en teniu algunes:

Hem fet compost en un compostador que tenim al 
pati anglès.  
Què és “compostar”? Vol dir sotmetre la matè-
ria orgànica (en aquest cas deixalles orgàniques 
de la cuina o restes de jardineria) a un procés de 
transformació natural fins obtenir un producte : el 
compost. L’any vinent servirà com adob per  l’hort. 
També hem construït minicompostadors que 
tenim a la classe i serveixen per observar di-
rectament el que passa amb la matèria orgà-
nica quan es tracta  i en què es pot convertir. 

I finalment el súper menú!!
Entrecot amb Camagrocs

i gelats de maduixa i xocolata
Què bo!!!

Macedònia de grups

Compost:



5è gelats i camagrocs obrim l’aula
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Pablo Ruíz Picasso : He aprés moltes coses sobre 
la seva vida i obres.  Vam anar al seu museu i vam 
poder veure quadres molt macos.  
Ens hem sentit una mica artistes.

La Mercè (mare de l’escola)  al final del trimestre 
ens va fer un taller per fer braçalets.    Vam apren-
dre   nusos nous per confeccionar braçalets.   Ha 
estat fantàstic,  súper “xulo”. Primer ens vam deses-
perar, no sabíem com començar , però al final les 
mans anaven soles.

Pablo Ruiz Picasso:

Taller de braçalets:
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temps de migdia

La Mariana i el seu nét, el Sergi, ens han preparat 
una recepta molt fàcil i diu el Sergi: «És boníssima 
iaia!»

FALSES PIZZES

- pa de motllo
- pernil dolç
- formatge ratllat,     
recomana les bos-
ses de barreja de 
formatges de tres 
classes diferents. 
- nata sense sucre

Col·loquem en una safata de forn una llesca de 
pa de motllo. A sobre del pa hi posem pernil dolç 
fet a trossos i, a sobre d’aquest, el formatge. Per 
acabar, a sobre hi posem una cullerada de nata.
Ho posem al forn a gratinar i ja estarà a punt per menjar.
La Rocio es va inventar aquesta recepta pensant a com-
binar dos plats que poguessin agradar a tothom. Les 
seves nétes la Selma i la Wasima ens ho confirmen!!!

TRUITA DE MACARRONS

Ingredients per a cinc persones:
- 250g de macarrons
- 200 g de salsa de tomàquet
-10 ous mitjans
- formatge ratllat
- oli, sal i pebre

Feu bullir els macarrons en un recipient amb 
molta aigua salada; després els escorreu i 

els condimenteu amb la salsa de tomàquet.
Bateu els ous i salpebreu-los al vostre gust. Tot se-
guit, afegiu-hi dues cullerades de formatge ratllat.
En una paella, amb una mica d’oli, escalfeu els 
macarrons condimentats. Aboqueu els ous batuts 
i prepareu una truita tal com la feu normalment.
Aquesta  recepta  ha  estat publicada al llibre:
«Cuina casolana de les Dones del Raval».

La Rita, la néta de la Núria, encara no pot provar 
aquest deliciós plat, però quan sigui gran … ja 
ens dirà què en pensa!

LES MANDONGUILLES AMB SÍPIA DE CASA 
- 

500 g de carn de vedella picada                                
- 500 g de carn de porc picada
- 750 g de sípia fresca amb melsa
- 2 o 3 llesques de pa torrat
- 2 ous
- Llet
- 2 ó 3 cebes
- 2 ó 3 tomàquets 
- 2 grans d’all
- Oli, sal, pebre, nou moscada i grans de fonoll
- Brou de peix o aigua
- Vi ranci o conyac
- Per la picada: un grapat d’ametlles, avellanes, 
pinyons i una llesca de pa torrat

Posar en un bol la carn picada, els ous i el pa 
torrat estovat amb la llet, salpebrar, barrejar bé 
i fer les mandonguilles. Fregir-les en una cassola 
amb prou oli i reservar.
Tallar la sípia a trossets i saltejar-la en el mateix 
o--li, quan estigui rossa afegir-hi la ceba i l’all tri-
turats i deixar també enrossir a foc lent, després 
posar el tomàquet. Quan el sofregit estigui ben 
confitat afegir la melsa de la sípia i un raig de vi 
ranci o conyac, remenar i deixar que s’evapori.
A continuació tirar el caldo de peix o l’aigua i 
quan arrenqui el bull afegir les mandonguilles a 
la cassola i deixar coure un quart d’hora aprox.
Triturar tots els ingredients de la picada i afegir 
també a la cassola, aclarint-la si cal amb una 
mica de caldo, posar també un polsim de nou 
moscada i uns grans de fonoll, barrejar i dei-
xar coure entre 5 i 10 minuts. Anar sacsejant 
la cassola fins que la salsa quedi ben lligada i 
espessa.

Receptes de les àvies de mitja pensió
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Model de família a la dècada dels 70: Matrimoni 
format per pare (cap de família), mare, 3-4 fills, a 
poder ser la parelleta x 2, i gos.

Model de família a l’actualitat: pare i filla, mare i 
fill, pare-mare i fill, un parell de fills, tal vegada tres 
fills -els més agosarats-, i al capdavant de la troupe, 
i encapçalant el rànquing dels més sol·licitats, els 
indispensables avis. 

Avis jubilats, avis en actiu, avis que passegen el 
gos, avis que viatgen amb l’Imserso o naveguen 
per Internet; avis que matinen i avis que prenen 
cafè amb llet les tardes de fred a la Plaça Bacar-
dí,… Avis que xerren amb avis a la sortida de 
l’escola; avis que juguen a cartes i que es miren 
el Barça entre avis (“si no toca nens”), avis més 
grans que els nostres avis i amb la mateixa expe-
riència però amb més ganes d’explicar-la,….. I 
en qualsevol cas, avis imprescindibles en el nou 
model de societat que, lluny de buscar les eines 
político-socials per afavorir la popular Concilia-
ció Laboral, empeny moltes famílies a buscar la 
solució a la seva manca de temps per cuidar-se’n 
en aquells que un dia, van lluitar per nosaltres 
sense pensar en la pròrroga que els preparava 
el destí.

Efectivament, la presència dels avis és un consol i 
un tranquil·litat per a moltes famílies. Els avis po-
den tenir cura dels nens quan els seus pares no po-
den fer-ho; poden contribuir a equilibrar el temps 
entre fora i dins la llar, poden recollir els néts a es-
cola,… En definitiva, donen un cop de mà als pa-
res en moments puntuals difícils. A més, la trobada 
entre avis i néts és enriquidora per ambdues parts: 

els avis proporcionen afecte, tendresa, consells i   
“batalletes” fruit de la seva experiència, i estones 
de lleure que són apreciades pels més petits de la 
casa -que viuen les seves anècdotes anacròniques 
com a veritables aventures d’un altre planeta-. Per 
la seva part, els avis poden sentir-se renovats, més 
participatius, útils i actius en la seva vida diària, i 
sobretot, més valorats. Aquesta activitat els impul-
sa a moure’s, a sortir de casa, a riure i a lluitar. 
Molts d’ells s’obliden del seus dolors, de les seves 
xacres i sobretot, se senten acompanyats, fet bàsic 
-com demostra la xifra que el sentiment de solitud 
entre els més grans descendeix de 26,8% a 13,4% 
quan es fan càrrec del seus néts-. 

Però, ja els escoltem prou els avis-cangur? Algú 
s’ha aturat a preguntar com se senten quan rea-
litzen aquestes tasques? Hem arribat a la situació 
en què ens trobem rera converses consensuades 
amb els nostres pares o sogres o simplement els 
darrers s’han vist abocats a dur un ritme i una res-
ponsabilitat que en ocasió els supera, sense gaire-
bé adonar-se’n -no només per les seves condicions 
físiques, si no també psicològiques-.  Què se n’ha 
fet de la històrica rivalitat entre sogres i joves?! 
Que potser ja no ens interessa estar-hi d’acord per 
tirar de beta de la mare del nostre home?  Patim els 
pares per haver de traspassar aquesta responsabi-
litat a qui no pertoca? De debò hem exhaurit totes 
les possibilitats abans de  crear aquesta obligació 
als avis “tot terreny”?  Són els avis veritables savis, 
o com deia la meva àvia: Dues vegades bo, fa 
”bo-bo”?

Per descomptat, els avis poden esdevenir ajudes 
puntuals, però en cap cas se’ls hauria de conside-
rar com a mainaderes a temps complet. El lèxic, 
que evoluciona com la vida, ha creat l’expressió 

Avis-cangur: Savis o dues vegades bons?
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Avi-Cangur contemporàniament a la de “mileuris-
ta”. Casualitat? O símptoma evident que hi alguna 
cosa que falla, en aquesta societat?
De ben segur que hi ha molts nens que passen més 

temps amb les avis que amb els pares –S’estima 
que un 46% de pares veuen els seus fills menys de 
5 hores al dia- malgrat que els primers hagin per-
dut la responsabilitat expressa d’educar els néts. 
Ja comença a ser habitual veure l’avi a la con-
sulta del pediatra o a les trobades o reunions de 
l’escola. D’altra banda, si bé el suport dels avis és 
fonamental, també és essencial que tant el pare 
com la mare dediquin estones intenses i produc-
tives als seus fills, la qual cosa no és sinònim de 
passar moltes estones amb ells. I això és així in-
dependentment del model de família actual que 
tinguem (convencional, monoparental, amb pares 
que viuen separats,….). 

Al Setembre de 2010 un ocurrent dirigent d’UGT 
va provar d’incitar a la vaga els avis espanyols, 
amb la fita de demostrar que són un pilar fonamen-
tal d’aquest país. La proposta va ser entesa com 
una excusa perquè els carrers s’omplissin de gent 
manifestant-se a favor de la vaga general del 29-S 
contra el govern de Zapatero, i per tant va ser poc 
secundada. Però més enllà de les nostres fronteres, 
The Guardian se’n feia resó titulant: “És la revolta 
generacional més improbable, però és una revolu-
ció amb la que els jubilats britànics s’identifiquen”.  
El nexe no era casual. Poc després d’aquell titular, 

l’Estat va començar a pagar les cotitzacions als avis 
que havien deixat de treballar completament, o en 
part, per tenir cura dels néts. O dit d’una altra ma-
nera, garantia que cap dels quatre milions d’avis 
que treballaven deixessin de tenir dret a una pen-
sió bàsica pel fet d’ocupar-se dels menuts.  Segons 
la professora de la universitat King’s College de 
Londres, Debora Price, alguns grups creats en de-
fensa d’aquest col·lectiu, han quantificat l’impacte 
d’aquest fenomen, que promet anar a més en tot 
Europa: “Les famílies s’estalviaran en breu prop de 
4.000 milions d’euros en escoles bressol i maina-
deres aprofitant-se d’aquesta fòrmula. Una de cada 
tres dones que treballen necessita de l’ajud dels 
avis, i -afegeix la professora Price- si totes les cures 
infantils que presten, les prestés l’Estat, costaria a les 
arques publiques prop de 14.000 milions d’Euros”. 
A Alemanya, els avis poden desgravar-se en la 

base imposable de l’ IRPF fins a un màxim de 
1.800 € durant els 14 mesos següents al naixe-
ment d’un nen, en cas de malaltia del pare. També 
tenen dret a una baixa de 10 dies per tenir cura de 
l’infant en cas de malaltia del petit, rebent el 100% 
del seu sou. 

Portugal contempla un ajud de fins al 65% del sa-
lari de referència fins que el nen faci 18 anys, en 
cas que els pares treballin i no puguin reduir o 
flexibilitzar la seva jornada laboral. 
I a Hongria l’avi pot percebre fins al 70% del sala-
ri mig mensual sempre que el nét tingui entre 1 i 3 
anys, visqui amb ell , i l’avi no treballi.  
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A Espanya no hi ha cap tipus de reconeixement, 
ni se n’espera cap. Plantejar-ho esdevindria  tan 
motiu de burla com exigir un salari per les feines    
domèstiques. De fet, entre el mateix col·lectiu, hi 
ha qui no vol sentir a parlar de compensacions 

econòmiques (tot i hi haver qui treballa fins a 35 
hores setmanals). José Manuel Cervera, secretari 
de l’Asociación de Abuelos de España (Abuespa) 
afirma: 

“No creo que nuestro trabajo deba ser remunera-
do. Lo que hacemos es lo típico de una familia uni-
da”.  I ben unida, amb 8 néts dels que se n’ocupa. 
Ángel Quesada Lucas, un dels portantveus de la 
Confederación española de Organizaciones de 

Mayores discrepa: “Una especie de desgravación 
fiscal no iría mal“. I Quesada, de 76 anys,  ho sap 
prou bé: casa seva és un centre d’operacions per 
on passen grans i petits a dinar, a desar-hi trastos,  
o simplement per demanar un petit préstec a fons 

perdut. Però l’opinió d’aquest avi és minoritària. Al 
menys, aparentment.

Els experts diuen que els avis són com un exèrcit de 
reserva gran i econòmicament transcendental. Però 
aquest exèrcit també pot patir esgarrinxades. La dis-
ponibilitat natural dels avis per ajudar els seus fills 
no significa que puguin ser sol·licitats indiscrimina-
dament, en qualsevol moment i sense donar gairebé 
opció a una negativa. De vegades, una persona gran 
pot sentir-se estressada o angoixada per la seva re-
lació amb els néts, i aquesta angoixa pot venir moti-
vada no només per problemes de responsabilitat so-
btada o a carències de salut, si no  també per factors 
econòmics. De vegades s’incorre en abusos, sobretot 
en èpoques de vaques flaques, com l’actual: Hi ha 
molta gent a Espanya vivint de la pensió dels avis, els 
quals han d’ocupar-se dels fills (en moltes ocasions, a 
l’atur) i dels néts,  manera que esdevenen motor afec-
tiu, emocional, i també econòmic del nucli familiar. 

Però per moltes dades i estudis que se’n facin, el 
sentit comú és el que ha de prevaler: oferim als avis 
la possibilitat que gaudeixin dels seus néts sense la 
pressió/obligació que ho facin de forma obligatòria 
i sistemàtica i si per circumstàncies de la vida laboral 
necessitem que se n’ocupin més del que tots plegats 
voldríem, fem-ho de forma consensuada, atenent les 
inquietuds i necessitats dels nostres pares, escoltant-
los i comprenent-los. Oferir ajuda, afecte i respecte 
als avis és tan important com protegir els nostres 
nens. Els avis no són uns simples ajudants moguts per 
la consciència, sinó que són persones que bàsica-
ment tenen el merescut dret de gaudir del temps lliure 
que els hauria de proporcionar la seva condició de 
jubilats.
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Aquest número us presentem els resultats de dues 
enquestes. Per una banda la realitzada als pares 
i mares, per altra, la que han contestat els prota-
gonistes del tema que ens ocupa: els avis i àvies.

El primer que cal dir és que el 96 % dels pares/
mares que han contestat l’enquesta asseguren 
que necessiten dels avis i àvies perquè s’ocupin 
dels seus fills; d’aquest percentatge, la meitat ho 
fa puntualment i la majoria (67%) els necessiten 
per qüestions de feina (cal que posem de manifest 
les dificultats que hi ha a Catalunya en referència 
a la conciliació laboral i familiar?).  És important 
destacar també que els avis i àvies tenen cura dels 
seus néts habitualment (34%), sensiblement per 
sota dels qui ho fan un o dos cops per setmana 
(38%). Pel que fa al nombre de néts, un 67% dels 
avis i àvies es fan càrrec d’un o dos néts, però cal 
subratllar que hi ha un 12% que tenen 3 o més 
néts al seu càrrec, és a dir, són autèntics superavis 
i superàvies.

Què fan en les estones que comparteixen? Bàsi-
cament jugar, passejar, anar al parc, però també 
els ajuden a fer els deures, tot i que aquesta ha 
estat una resposta minoritària (12%). I què farien 
els avis i àvies de Torrent de Can Carabassa si no 
haguessin de tenir cura dels seus néts? Hem tingut 
respostes molt variades però volem destacar que el 
10% assegura que s’avorriria molt.

Pel que fa a en qui ha de recaure la tasca d’educar, 
el 64% de pares/mares coincideixen en que han 
de ser ells, davant el 30% que considera que ha 
de ser una tasca compartida amb els avis/àvies. 
També és força clara la resposta sobre la presa de 
decisions: el 62% creu que les pautes i les normes 
quan els néts estan amb els seus avis i àvies han 
de ser consensuades entre tots els adults, davant el 
25 % que considera que han de prevaldre les que 
marquen els avis/àvies. 

En les llargues estones que passen amb els seus 
néts, són molts els avis i àvies que senten que com-
parteixen vivències (65%). Cal aprofitar el moment 
explicant anècdotes però també escoltant les aven-
tures dels néts en el dia a dia a l’escola. No ens 

hem d’enganyar, fer-se càrrec dels més petits és 
una tasca molt gratificant però també força dura, 
per això un 32% dels avis/àvies consultats asse-
guren que de vegades se senten més cansats; val 
a dir, però, que la majoria (42%) no se’n senten, i 
són molt pocs (12%), els que reconeixen que sí, es 
noten una mica més cansats. 

Finalment, cal remarcar que el 72% dels avis i 
àvies se senten valorats o molt valorats en aquesta 
tasca. Com a mostra, aquesta resposta: “És molt 
satisfactori  estar amb nens perquè els pots ense-
nyar a anar per la vida, però ells també t’ensenyen 
moltes coses i et fan sentir molt bé i valorats”

Aquests són alguns dels comentaris que 
hem rebut dels pares i mares en referèn-
cia a quin ha de ser el paper dels avis i 
àvies:

 “En una situació ideal hauria de ser un paper més 
lúdic i afectiu, sense massa obligacions. Sempre 
que els avis s’hi ofereixin poden ser una ajuda per 
als pares i nosaltres hem de vigilar sempre que no 
els resulti una càrrega massa feixuga”

 “Els nostres fills estan dues tardes amb cada àvia, 
i ni els uns, ni els altres volen prescindir d’aquest 
temps. Han de compartir, jugar, estimar... gaudir 
d’aquesta magnífica relació avis-néts”

 “De suport als pares, però sobretot, han de ser 
una figura model pels néts. Companys de joc i de 
moments lúdics, de moments tendres”

 “Els avis no haurien de fer el paper de cangurs. 
Els avis són part de la família, els donen afecte, 
ensenyen i han d’estar amb els néts per gust, no 
per obligació”

 “Han d’exercir com el que són: una figura lúdica 
per gaudir de moments de lleure”

Què n’opinen pares i mares?
I els avis i les àvies?
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les bugaderes

Un centrifugat a consciència per les notícies 
breus del Torrent de Can Carabassa
Mestres, direcció, pares i mares, monitors, ...tots hem quedat gratament sorpresos 
per la gran acollida que ha tingut la proposta de l’escola de presentar arbres de 
Nadal fets a casa per decorar el centre just abans de les vacances de Nadal. 
Agraïm a tots els qui hi heu participat no només pel volum d’arbres rebuts, si no per 
la qualitat i imaginació de les obres presentades.  

Un cop més, la fira de roba i joguina de 2a mà celebrada el diumenge 18 de De-
sembre va ser un èxit rotund quan a venda, assistència i col·laboració dels pares i 
mares que van fer possible una jornada distreta i enriquidora. Ens va acompanyar 
un sol que no esperàvem i fins i tot cues abans d’obrir les portes. Alguns visitants 
van donar obertament el seu suport a la fira no només per la seva finalitat (ajudar a pagar la festa de fi de curs) sinó perquè 
esdevé un aparador interessant  de cara als regals de Nadal. Van engegar amb molt d’èxit idees noves com la venda/oferi-
ment dels gots de plàstic de l’escola que podrem reutilitzar sempre que vulguem, evitant així un consum desmesurat de gots 
d’un sol ús.  El concurs de pastissos va tenir també una gran participació i ja se’n plantegen noves versions com ara concurs 
de truites, entre d’altres propostes que estudiarem.

Barcelona té des del passat 20 de Desembre un nou planetari en tres dimensions, el primer que hi ha a l’estat espanyol i el 
segon d’Europa. La nova instal·lació està al CosmoCaixa de Barcelona. El nou planetari té un sistema de projecció a cúpula 
completa i en tres dimensions que permet a l’espectador contemplar el cel des de qualsevol punt de vista com si estigués situat 
a la Lluna o a Júpiter, per exemple.

Us recordem que el BLOG de l’AMPA ofereix sovint informació sobre tasques, conferències i xerrades que poden ser molt 
interessants pels pares/mares.

Ana Mª Morera
Mestra d’Anglès

Èrik Wang-Bruun
Mestre d’EF

Gemma Jordà
Mestra d’Anglès

Inés Bau
Mestra d’EF

Mª del Carmen Zayas
Tutora P4 Pingüins.(1er. trimestre)

Mònica Morgado
Tutora 3r Venus

Montse Ortiz
Tutora P3 Cargols

Puri García
Mestra d’Anglès

Sergi Peña
Tutor 4t Ortigues

Vanesa Merino
Tutora 5è Camagrocs

Des de La Torrentera 
i amb il·lusió, volem 
donar la benvinguda 
als mestres que des 

d’aquest setembre han 
començat a formar part 
del projecte del Torrent 
de Can Carabassa. Els 
desitgem un recorregut 

intens i plàcid.

Mercè Baucells
Tutora P3 Tortugues
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Quan vaig llegir la nota de l’escola amb la crida per allò dels arbres de Nadal, vaig pensar:  Ja se t’ha 
girat feina. I com que de feina no ens en faltava, la idea va quedar en l’oblit. Però hi havia la nena, 
que apretava: I el nostre arbre? I després els altres pares: Ja heu dut el vostre arbre? I aquells arbrets 
decorant el passadís del parvulari…. Massa temptador. I vaig decidir: Anem per feina. I vam acabar als 
xinos, no per comprar, si no per agafar idees, que en donen moltes, com el Corte Inglés. I vam arribar a 
casa amb l’arbre muntat, però al cap. Una ampolla de vidre com a base, uns fregalls al voltant…. Ups, 
s’escorrien. Aquí cal enganxament. Anàvem fent… La gran enfilava boletes de collarets per posar-hi una 
filera al voltant, com si fos una garlanda, perquè amb els fregalls quedava massa trist. Vés! El petit pin-
tava amb dits la safata de suport, i el pare apareixia amb una cinta de moqueta que li havia sobrat no 
sé d’on. I pim-pam, anar muntant. Només faltava l’estrella al capdamunt. Ja està, aquella estrelleta de 
fusta, feta a mà, que ens havia regalat un amic dies abans. Fet. Déu n’hi do! Si arribés sencer a escola 
seria perfecte, així que se’ns va acudir ruixar-ho tot amb laca de cabells, que si més no, aportaria bona 
olor. I ja el teníem llest. No comptàvem però, que els dos germans es barallarien per portar-lo al seu 
passadís de l’escola i, com no podía ser d’una altra manera, va tocar fer-ne un altre. 

Família Paredes-Durán

explica’ns la teva

Arbres de Nadal
  1-c    
  2-d
  3-a
  4-e
  5-b

Solucions......    Trenca’t   la   closca.       
1.                              2.                                            3.                                              4.
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trenca’t la closca

1. Enigmes matemàtics
Cada gomet representa un valor comprès entre 1 i 12. 
Quin és el valor de cada gomet? Quin és el resultat de l’última suma?

2. Troba el resultat 
de cada seqüència lògica.

3. Quadrat màgic. 
Un quadrat màgic és aquell on la suma de cada filera, cada columna i de les seves diagonals és la 

mateixa. Completeu aquests quadrats per a que siguin màgics.

4. Treballem la llegua
Sabríeu lligar aquestes dites catalanes amb el seu significat?

1.  Sol al balcó, foragita 
el doctor

a.  Es diu per ponderar un gran esforç per aconseguir algun intent.

2. Fer el petarrell b.  Per a pintar el desordre, la desorganització, el desacord. La ciutat de 
Calaf està situada en un planell excessivament fred. Durant un dels seus 
mercats es van gelar les paraules pel fred. Quan es van descongelar totes 
de cop el brogit i guirigall que es va formar fou immens i ningú no entenia 
res.

3.  Caldre Poblet  
i Santes Creus

c.  La claror i la llum del sol aporten alegria i fa que, no només creixin les 
plantes fortes i verdes si no que l’estat d’ànim de les persones millori.

4.  Bona eina fa mitja  
feina

d.  Fer cara de contenir el plor, fer semblant d’estar a punt de plorar, com 
fan els nadons.

5.  Semblar el mercat  
de Calaf

e.  L’eina bona no és la més complicada o la més bonica, si no la que ajuda 
a fer una feina concreta ben feta. No només literalment: Tenir a l’abast 
els recursos necessaris fa que les  tasques es puguin desenvolupar més 
fàcilment i amb millors resultats.




