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amb fons verd, esperançador. Idees i més propostes. 
Coi, deixeu de pensar que tot això després s’ha de 
materialitzar… Organització, repartiment de feines, 
recerca de documentació, compte amb la baixa qua-
litat de les fotos,  dates de tancament, pressupostos... 
Necessitarem més diners. Podríem sortejar un sopar 
amb un membre de la comissió,… Ja hi tornem a 
ser. Cartes astrals de matinada, actes de reunió a 
quarts de quinze…. Ens han passat l’Obrim l’aula? 
En quin punt tenim el Reportatge?, Bugaderes,…Jo 
no he pogut fer la meva part…. Hem de començar  a 
maquetar, que després ja sabeu què passa.
(…)
La Torrentera ha estat possible des del seu inici grà-
cies a la col·laboració de  mares, pares i mestres. Han 
calgut moltes trobades, algun que altre Doodle per 
quedar, reunions virtuals per correu electrònic i de 
menys virtuals entre pizzes i croquetes –que semblen 
del Mercadona però les he fet a casa-. Discussions 
sobre la línia i posicionament de la revista que ens 
han “obligat” a convocar d’altres sopars per solucio-
nar-ho. Vés, quin greu!  Esborranys, fulls i fulls de 
paper, paginacions fetes i refetes (recordeu que ens 
sobra un plana. Ara m’he estès massa, me’n faltaran 
3),… Correccions, correccions de les correccions,… 
Mans i caps per arribar fins a aquest exemplar. 
Des del seu inici ara fa 10 anys,  companys i 
col·laboradors –ara ja esdevinguts amics-, ens hi 
hem deixat la pell, donant el millor de nosaltres ma-
teixos, amb el handicap de no ser-ne professionals, 
però amb el luxe de creure-hi.  A tots, gràcies. 
En moments com els actuals, plens d’incerteses, amb 
el model d’escola pública qüestionada, amb la LOM-
CE planejant sobre els nostres caps, i tants d’altres 
aspectes wertgonyosos, volem extrapolar l’èxit de la 
feina conjunta de La Torrentera al triomf de la nostra 
escola. L’ esforç i la lluita a una de mestres, famílies, 
nenes i nens ens farà més forts per afrontar nous 
reptes amb coratge.

PER MOLTS ANYS, TORRENTERA!
PER MOLTS ANYS, ESCOLA!

En Jaume és dempeus, obrint 
un sobre d’aquells delicates-
sen que acostuma a portar. 
Diu que avui estrenarem la 
cansaladeria de la cantonada. 
En Carles és darrera el taulell 
barrinant amb quina beguda 
i acompanyaments ens delec-
tarà avui. En Jordi és al taulell 
baixet, preparant el foie amb 

les torradetes “una mica cares, però s’han conver-
tit en una tradició”. La Mar obre la carmanyola de 
calamars i comença a parar taula. La Sílvia arriba 
amb una truita de patates acabada de robar a sa 
mare quan la venia a visitar, “Ésta, por la causa”. 
La Maite comença a connectar el portàtil i a buscar 
arxius i feines noves. La Marta continua a la recerca i 
captura de nissagues ex -escoles,  i l’Anna corregeix. 
En David té les mans a la butxaca, ell pensa. Algú ha 
de posar un xic de seny en tot això. Bé,  potser algú 
altre  :)
Normalment sopem abans de començar la feina a 
fons, amb la panxa plena i sentint les bajanades 
d’un i un altre, ens arriba millor la inspiració. Havent 
sopat, algú fa conya: “Bé, jo vaig passant que ….” 
“Ja pots anar posant el cul a la cadira que comença 
la feina”. Qualsevol que no ens conegués pensaria 
que ens trobem per passar-ho bé, i l’encertaria, però 
currem, i com! Amb força, il·lusió, i posant-hi més 
cor que el que alguns en posem a les feines on ens 
paguen. I ho fem amb aquell esperit d’ONG, o de 
societat sense ànim de lucre, aquesta de debò -  si 
per “sense ànim de lucre” s’entén sortir de les reu-
nions amb la panxa plena i l’esperit reconfortat-. 
10 anys d’escola, 20 números de revista. Enguany 
hem de fer-la grossa,companys. Se’ns ha girat feina. 
Més. Les reunions són una olla a pressió. Idees, pro-
postes, … Un exemplar commemoratiu que valgui la 
pena conservar. Bé, com la resta d’edicions, d’altra 
banda. Quant a contingut, mantinguem el gruix de 
seccions que han estat signe d’identitat de la revis-
ta,  quant a forma… el que ha estat l’escola amb 
fons sèpia, el present en groc reivindicatiu, i el futur, 
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 “Ahir van rebre els alumnes amb el centre de-
corat per a l’efemèride: la nova escola. A Horta 
hi ha un nou centre públic –Escola Miquel Bat-
llori o Torrent de Can Carabassa, el nom encara 
no és definitiu- fruit de la fusió de dues escoles, 
Arrel i Graziel·la, de llarga trajectòria. Creades 
per pares i mestres a finals dels anys 60, van ser 
pioneres de la pedagogia activa catalana. Inte-
grades en el CEPEPC, amb la democràcia, van 
aconseguir ser públiques. Ara són un sol centre.
Fins al mes de juny, les dues escoles estaven 
en torres, al passeig de la Font d’en Fargas. Al 
començament van adaptar els edificis a força 
d’hores extres; quan van entrar a l’estructura 
pública van aprendre a lidiar entre Generali-
tat i Ajuntament per solucionar els problemes, 
sobretot els petits: com s’aconsegueix un fuster 

per penjar pissarres o com un paleta arregla 
uns escrostonats. Ara, amb el nou edifici, han 
entrat en el món de Franz Kafka.
“No hi ha responsable de l’obra amb qui puguis 
parlar”, es queixava una professora de l’equip 
de direcció. Al mes de juliol, l’Ajuntament els va 
donar les claus del centre, però des d’aleshores 
no han trobat l’interlocutor de la Generalitat 
per poder resoldre problemes com: l’ascensor 
que no funciona, la falta d’antena de TV i de 
línia d’ADSL, cortines a les classes a les quals hi 
toca el sol, un tendal per a una part del pati,... I 
el que pot semblar una broma: no hi ha dispen-
sadors de paper higiènic ni de sabó per poder 
rentar-se les mans. “La direcció ha de perse-
guir-los a tots i a l’estiu no troba ningú. Entre 
l’Ajuntament i el Departament es van passant 
el mort... Al final ens van dir que això era cosa 
de l’Ajuntament. El dia 1 de setembre vam lo-
calitzar un responsable. Va dir que hi passaria i 
encara l’estem esperant”.
Ahir al nou edifici regnava l’alegria i els nervis 
d’un dia d’estrena. Però no hi havia dispensa-
dor de paper higiènic... Que el rotllo de paper 
no s’aguanti no és un detall sense importància”.

Aquesta columna apareguda a “EL PERIÓDICO” 
el 16 de setembre de 2003, reflecteix una rea-
litat que només els mestres i les famílies més 
antigues poden recordar.

Les dues comunitats educatives d’Arrel i 
Graziel·la tenien la voluntat d'integrar-se a la xar-
xa d'escoles públiques de la Generalitat de Ca-
talunya. Van formar part del CEPEPC (Col·lectiu 
d’Escoles Per l’Escola Pública catalana) des del 
seu inici i l'any 1988 van integrar-se a la xarxa 
pública de les escoles de la Generalitat de Cata-

Reportatge - Fem 10 anys!
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lunya. Aleshores, el Departament d'Educació es 
plantejà construir un edifici nou per acollir les 
dues escoles, atès que els seus antics edificis no 
reunien les condicions establertes. L'any 2000 
va començar la construcció de la nova escola en 
el solar ubicat entre els carrers Llobregós i Peris 
Mencheta, al costat de la riera de la Carabassa. 
Una escola no és un edifici: una escola és una 
manera d’entendre l’educació, d’acompanyar el 
creixement dels nens i nenes de les famílies que 
confien en ella. I aquest entendre l’educació no 
es basteix el primer dia, ni el segon. En el cas 
d’Arrel i Graziel·la eren quaranta anys de crei-
xement, de discussions i d’acords, d’introduir 
aspectes nous i rectificar el que no havia funcio-
nat. I vet aquí que ara s’havia de posar tota la 
història damunt la taula i començar a construir 
de nou. El repte era important i difícil. Arreman-
guem-nos-hi i endavant!!!

Totes dues escoles tenien unes bases molt cla-
res, pilars de l’escola que volíem ser: escola 
catalana, democràtica, participativa, laica,... 

Sobre aquests fo-
naments, es varen 
alçar  les parets 
que serien el nos-
tre futur. Però ai 
las! Ara venia la 
lletra petita: fulls 
en horitzontal o 
apaïsats, bata o no 
bata, arxivadors o 
carpetes, bolígrafs 
o llapis, llibreta o 
fulls d’apunts, lli-
bres de text o dos-
siers elaborats,... 
i així un munt de 

petites cosetes que també són escola i que ca-
dascú ja havia discutit i debatut feia temps, però 
on la decisió final havia estat diferent.

Encara no s’havien concretat ni la meitat 
d’aquestes petites cosetes (teníem tot el mes de 
juliol per endavant) quan  de cop i volta ens to-
quen a retreta i l’endemà s’havia de fer el tras-
llat d’edifici.
Hores i hores embalant i encaixant, dos dies 
de trasllat i hores i hores desembalant i desen-
caixant.

El 15 de setembre d’aquell 2003 va obrir les por-
tes finalment la nostra l’escola, Torrent de Can 
Carabassa, en aquell moment encara Miquel 
Batllori. Parets buides, armaris als passadissos, 
taules i cadires per arribar,  caixes embalades a 
corre-cuita per desembalar, pissarres a terra per 
penjar, penjadors per col·locar, pati assolellat,... 
Aquest és l’edifici que havíem somiat? En l’ideal 

d’escola que ens havien demanat hi havia: un 
hort, una font per beure, un sorral, uns lava-
bos al pati, persianes a les finestres, tendals al 
parvulari, un menjador ampli per la cabuda de 
tots els nens i nenes, jocs de pati, una sala de 
reunions pels mestres, aules grans, piques a les 
classes, plaques solars,... 
De totes aquestes peticions, només vàrem tenir 
les piques a les classes i una font de disseny que 
servia per mullar-nos els peus i fer rius d’aigua 
per a la imaginació dels nens i nenes.

I com diu l’article de “El Periódico”, ningú no 
havia pressupostat els dispensadors de paper 
higiènic i d’eixugamans.  

Reportatge - Fem 10 anys!
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canviar-ne els pestells?
- Una monitora de Graziel·la i un monitor d’Arrel 
van acabar casant-se i han tingut dos fills?
- La masia de Can Carabassa està situada dins 
l’escola SAFA?
- On ara és l’escola hi havia la casa dels maso-
vers i que s’anomenava Can Teió?
- A l’edifici adjacent a l’escola s’ha de construir 
una escola Bressol Municipal?
- Els fonaments són de pilars i que els estudis 
geològics deien que havien de trobar roca dura 
a partir dels 8 metres i que en portaven vint de 
prospecció i encara no hi havien arribat?
- Aquest fet va endur-se força part del pressu-
post inicial?
- La primera caiguda al pati no va ser protago-
nitzada per un alumne sinó per la directora de 
Graziel·la en una visita d’obres amb tot el pati 
enfangat?
- S’havia d’haver anat a l’edifici nou el desem-
bre de 2002 i que pel retard en l’acabament no 
s’hi va poder anar?
- El Departament va insistir aleshores en anar-hi 
per Setmana Santa i que la negativa de les fa-
mílies i mestres en acceptar-ho va provocar que 
s’ajornés el trasllat fins el juliol de 2003?
- La primera setmana cultural va coincidir amb 
els 100 anys de l’annexió d’Horta a la ciutat de 
Barcelona?
- Dins el projecte d’intercanvi d’experiències amb 
escoles de Senegal, van visitar-nos uns mestres 
senegalesos vestits amb les seves millors gales i 
que, en ple mes de novembre, els nens i nenes 
deien que havien vingut els reis Mags?
- Hi ha una mestra de l’escola que és poetes-
sa i que ha rebut fins a cinc premis literaris de 
poesia?
- Queden 8 mestres de les antigues escoles Arrel 
i Graziel·la?

Ja han passat 10 anys d’escola i tots aquests 
problemes se’ns acudeixen banals davant 
l’actualitat educativa: l’ensenyament en català 
qüestionat, substitucions sense cobrir fins pas-
sats quinze dies, menys mestres a l’escola i, 
per tant, menys possibilitats de poder fer petits 
grups i atencions més individualitzades, menys 
beques de menjador, l’ajut per al reciclatge de 
llibres eliminat,...

Però no ens desanimem. L’esforç i la lluita de 
pares i mares, nens i nenes i mestres conjunta-
ment farà possible que l’escola pública continuï 
sent de qualitat. 
Defensant l’escola, defensem el futur.

Sabíeu que...

- Mares, pares, alumnes i mestres de les anti-
gues escoles es van manifestar durant dos anys 
davant del solar per demanar l’inici de les obres?
- El director general d’obres de la Generalitat 
va dir que les plaques solars no servien per res i 
que a l’any següent van ser obligatòries en tots 
els edificis públics nous?
- L’escola havia de tenir un pis més i que el De-
partament va considerar que era massa car?
- El dia de Reis del primer any va caure un dipòsit 
de la cisterna dels lavabos d’una classe de par-
vulari i va inundar fins el primer pis de l’escola?

- El nom de Torrent de Can Carabassa va sorgir 
després d’una votació el la que van participar les 
famílies, alumnes i mestres de les dues escoles?
- Els noms finalistes van ser Els llimoners, Vila 
d’Horta i Torrent de Can Carabassa?
- En una visita d’obres una mestra es va que-
dar tancada al lavabo i gràcies a aquest fet van 

Reportatge - Fem 10 anys!
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Notícies de l’escola

El 1998, el grup socialista del Parlament de Ca-
talunya pregunta sobre la construcció de l’escola 
Torrent de Can Carabassa (1998)

 “El Periódico” 30 de maig de 2002
Profesores y alumnos de las escuelas Arrel 
y Graziel·la se manifestaron en respuesta al 
anuncio del Departament d’Ensenyament de 
que se aplazará la inauguración del nuevo cole-
gio CEIP Miquel Batllori. La nueva sede reunirá 
a las dos comunidades educativas. 

15 d’octubre de 2003 
“Carme-Laura Gil inaugura demà dues noves 
escoles públiques a Barcelona
La consellera d’Ensenyament, Carme-Laura Gil, 

inaugurarà demà dijous, dia 16 d’octubre, a les 
12 del migdia, el nou CEIP Miquel Batllori de 
Barcelona (Barcelonès). Acompanyarà la conse-
llera a l’acte el director general de Centres Do-
cents, Emili Pons. Les obres d’aquest nou edifici 
han estat finançades íntegrament pel Departa-
ment d’Ensenyament, amb una inversió total de 
2.849.221,55 €. El centre, on es pot estudiar 
educació infantil i primària, compta amb 450 
llocs escolars i 29 professors. A continuació, a les 
quatre de la tarda, la consellera d’Ensenyament 
inaugurarà el nou CEIP Pompeu Fabra de Barce-
lona (Barcelonès). 

“El Periódico” 14-11-2005: Les preguntes del 
lector.
¿Qué pasa si de la papelera del CEIP Miquel 
Batllori, de Horta, sale una rata? ¿Tenemos que 
esperar a que muerda a nuestro hijo? El ayunta-
miento no desratiza el solar adyacente al cole-
gio porque no es terreno suyo. 14 de novembre 
2005 (M. Ponsdomènech, Barcelona)

Resposta: 16-11-2005
L’ajuntament té coneixement de l’estat en què 
es troba el solar adjacent al CEIP Miquel Bat-
llori. Per aquesta raó, el districte d’Horta-Gui-
nardó està fent gestions per a què el propietari 
autoritzi els treballadors municipals a procedir 
a la desratització d’aquell espai de titularitat 
privada. (Eduard Vicente. Gerent del districte 
d’Horta-Guinardó)

Vídeos de l’escola
Aquests enllaços els podeu clicar directament a 
la revista digital.

http://www.tvhortaguinardo.com/barris/la-
font-den-farges/article/83
Història de les escoles Arrel i Graziel·la.
http://www.tvhortaguinardo.com/entitas/arti-
cle/173 
Vídeo presentat per alumnes on ensenyen Can 
Carabassa ,expliquen la història i acaben par-
lant dels defectes de construcció. Surt l’antiga 
font del pati 
http://www.tvhortaguinardo.com/entitas/arti-
cle/86 (Primera part)
http://www.tvhortaguinardo.com/entitas/arti-
cle/134 
Vídeo Setmana Cultural 100 anys Horta. (Sego-
na part)

Reportatge - Fem 10 anys!
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Mestres de l’escola

Són molts els mestres que han passat pel Torrent 
de Can Carabassa: mestres definitius, interins, 
substituts, mestres que s’han jubilat, d’altres 
que han canviat destins,... però el que és segur, 
és que totes i tots hi han deixat petjada.

Alba Sanagustín, Alexis Prats, Ana Blanco, Ana M 
Morera, Ana Sánchez,  Àngels Vergés, Bárbara 
Badiola, Carme Mundet, Carme Solés, Carmen 
Casas, Cristina Hurtado, Cristina Masegosa, 
David Calzada, Dolors Valls, Èlia Ibáñez, Elisa 
Montesinos, Enriqueta Marsà, Erik Wang-Bruun, 
Esther Pérez de Rozas, Esther Ropero, Estrella 
Loza, Eva Hernández, Flors Colomina, Francisco 
Martínez, Gemma Jordà, Glòria Clapés, Gracie-
la Berini, Helena Roca, Helena Vilardell, Isabel 
Martínez, Isabel Olivé, Jemima Miron, Joaqui-
na González, Jordi Alonso, Jordi Ribé, Juan José 
Raga, Judit Amades, Judith Pérez, Laura Borraz, 
Laura Casas, Laura Dols, Laura Mingote, Lour-
des Cabero, Lluc Forn, M Carme Ruiz de Luna, 

Mª Ángeles Rodríguez, Mª del Mar Ródenas, Mª 
José Martín, Mª Montserrat Martín, Mª Teresa 
Alcoceba, Maite Alcaine, Maite Dieste, Marg-
herita Amodei, Marina Galindo, Marina Súarez, 
Marta Jiménez, Marta Navarro, Matilde Batalla, 
Mercè Barroetabeña, Mercè Baucells, Merche 
Gutiérrez, Merche Martí, Miquel Queralt, Mi-
reia Espinach, Mireia Lleó, Mireia Sarlé, Miriam 
Allo, Mónica Morgado, Montse López, Montse 
Ortiz, Montse Pey, Montserrat Pérez, Noelia Fer-
nández, Núria Buigas, Núria Ivern, Núria Vivas, 
Pepa Carbonell, Pepa Opazo, Pilar Bertrán, Pilar 
Chocarro, Puri Escolà, Puri García, Ramon Lledó, 
Roser Ylla, Sandra Martí, Sergio Peña, Susana 
Muñoz, Teresa Bernet, Teresa Giménez, Teresa 
Sàez, Teresa Vila, Teresa Vinyals, Vanesa Meri-
no, Xavier Martí i Xènia Clar. I , per descomptat, 
la Pepa Carreras i la Maria Urbano, a més de 
mestres, directores.

Gràcies a tothom per haver 
estat amb nosaltres i haver-nos 

ajudat a construir l’escola!

Reportatge - Fem 10 anys!
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També són a l’escola 

Silvia, Rosa, Fina, Mariana, Helena, Luisa, Loli, 
Isabel M, Espe, Isabel C, Pilar, Vero, Isabel V, 
Aida , Olga, Joana, Marta, Ricard, Mercè, Ma-
nel, Gemma, Àngels,  Lupe, Fermina, Lourdes, 
Conxi,... 
No són mestres. No són pares ni mares de 
l’escola. No són nens i nenes que van a les au-
les. Però és del tot segur que sense aquestes 
persones, l’escola no funcionaria igual.

Nissagues de l’escola

Nissagues, famílies, estirps, descendència,... de 
les antigues escoles Arrel i Graziel·la i que avui 
encara són amb nosaltres al Torrent de Can Ca-
rabassa.

Alvit, Mercè i Bruna 

Martín, Ezequiel i DanielaMarc, Grego i Pau

Santi, Esther i Mariona 

Anna, Patrícia i Mariona 

Albert, Núria, Jordi, Berta i Martí 

Sergi, Francesc i Jónatan Maria, Arnau, Eva i Paula

Oriol i Emma

Helena i Marc

Duna i Emili 

Reportatge - Fem 10 anys!
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Arnau i Marc 

Marta, Paula i Roger Rosa i Gina Roger, Lupe i Laura 

Esther i Laia

Mònica, Borja i Isabel

Bibiana i Joan

Unai, Jazmí i Genís Natàlia i Mª Teresa

Gerard, Laura i Marc.Albert, Joana i Anna

Carles Tristán

Guillem Navarro

Gina Martín

Toni, Blanca, Antoni, Joan, Pau i Arnau 

Què ha estat de….?

Han passat deu anys, els nens i les nenes crei-
xen.... i n’hi van haver que van estrenar l’escola 
tot fent sisè. Què ha estat d’ells? Aquí en teniu 
una petita mostra.

Carles Tristán: “Després de 2 anys d'universitat 
(enginyeria UPC), ara estic cursant un Grau Su-
perior d'Esports perquè no vaig poder entrar a 
INEFC.
Faig de segon entrenador a la escola de futbol 
TARR on em vaig formar de petit”.

Gina Martín: “Actualment estic estudiant 3r de 
Sociologia a la UAB. Aquest grau procura ana-
litzar i entendre la realitat social i proporciona 
quelcom que poques ciències poden gaudir: un 
mirada crítica que qüestiona aquest món que 
donem per sabut”.

Guillem Navarro: “Durant aquests anys vaig 
acabar l'ESO i el Batxillerat a l’Institut Josep Pla 
i ara estic estudiant 3r de Nanociència i Nano-
tecnologia a la UAB”.

Reportatge - Fem 10 anys!
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    Vols dir que ja en fa 10?

Un repàs a alguns dels esdeveniments que 
van passar fa “només” 10 anys.

L’any 2003 va començar en dimecres i ho 
vam celebrar com acostumem a fer-ho sempre, 
amb les campanades i omplint-nos la boca amb 
els dotze grans de raïm. Ara, que també li haurí-
em pogut donar la benvinguda fent dotze glops 
d’aigua, i és que el 2003 va ser l’Any Internaci-
onal de l’aigua dolça.

Així començava un any carregat d’esdeve-
niments,  entre ells, el naixement de la nostra 
escola, el Torrent de Can Carabassa. Tot seguit 
repassarem alguns d’aquests fets i segurament 
més d’un, quan ho llegiu us sorprendrà que ja 
hagin passat deu anys. Doncs sí!

El 2003 serà recordat perquè molts l’havien 
començat en una petita localitat de la costa ga-
llega anomenada Muixia, treballant per intentar 
frenar un gran desastre ecològic. Feia un parell 
de mesos que el petrolier Prestige havia patit un 
accident davant la costa del poble; va ser el 13 de 
novembre de 2002 i 6 dies més tard s’enfonsava 
quan l’intentaven allunyar mar endins. Les con-
seqüències van ser terribles i el mes de febrer de 
2013 seguia arribant a Muixia el fuel del Presti-
ge. Fuel que per alguns eren simplement “hilillos 
de plastelina” (sí, sí, l’autor d’aquesta històrica i 

desafortunada frase va ser l’actual president del 
Govern espanyol, Don Mariano)

Saltem al 14 de febrer de 2003, el dia que 
moria Dolly, una famosa ovella que ha passat a 
la posteritat per convertir-se en el primer mamí-
fer en ser clonat. 

Però aquell mes de febrer de fa 10 anys serà 
recordat sobretot per les imatges de milions de 
persones de tot el món omplint els carrers de cen-
tenars de ciutats units sota un sol lema i un sol crit: 
“No a la guerra”. Va ser el 15 de febrer de 2003 
i molts encara recordareu la imatge del Passeig 
de Gràcia de Barcelona on un milió de catalans 
protestàvem per la imminent guerra de l’Iraq.

De poc o gens van servir les protestes, un 
mes després, el 20 de març, els Estats Units en-
vaien l’Iraq amb l’argument que el país amaga-
va armes de destrucció massiva. Entre els països 
que van donar suport a aquella guerra hi havia 

Espanya amb José María Aznar al capdavant, 
que treia pit fotografiant-se al costat de George 
W. Bush i Tony Blair.

El 9 d’abril de 2003 tropes nord-america-
nes entraven a Bagdad, la capital de l’Iraq. Això 
passava un dia després que un obús llançat des 
d’un tanc dels Estats Units contra un hotel matés 
el càmera de Telecinco, José Couso.

Deixem la política internacional, les guerres 
i els despropòsits per recordar que va ser el 22 
d’abril de 2003 quan s’estrenava a Telecinco 
una sèrie protagonitzada per una família ano-
menada “Los Serrano”. Uns mesos després, el 
7 de setembre, Antena 3 apostava per una altra 
sèrie que encara avui es repeteix com si formés 
part d’un bucle inacabable; parlem d’aquella 
“Aquí no hay quien viva tan políticament incor-
recta”.

El maig acostuma a ser un mes important 
esportivament parlant i aquell maig de 2003 
serà recordat per a molts culers. Va ser el dia 
11,quan el Barça de bàsquet guanyava la seva 
primera Eurolliga de la història derrotant en la 
final a la Benetton de Treviso al Palau Sant Jor-
di. Era l’equip de Bodiroga, de Dueñas, de Ja-
sikevicius i d’un jovenent anomenat Juan Carlos 
Navarro. 

Mirem enrere
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El mes de maig acabava amb la final de la 
Champions que es va disputar el dia 28 a l’es-
tadi d’Old Trafford. El Milan va ser el campió 
derrotant a un altre equip italià, la Juventus, en 

la tanda de penals. Una Juventus que, per cert, 
havia eliminat al FC Barcelona als quarts de fi-
nal.

No va ser un bon 2003 per l’equip de futbol 
del Barça que havia iniciat la temporada sota les 
ordres del retornat Louis Van Gaal per acabar-la 
amb Radomir Antic a la banqueta. La Lliga va ser 
per el Madrid, el Barça va acabar  sisè, i la Copa 
del Rei se la va endur el Mallorca en la final dis-
putada el 28 de juny contra el Recreativo de Hu-
elva (no és broma); el Barça havia caigut eliminat 
en primera ronda davant el potent Novelda.  

Deixem els esports i tornem a la política per-
què el 14 de setembre de 2003 Suècia es con-
vertia en el segon país que rebutjava en referèn-
dum l’entrada a l’euro (el primer havia estat Di-
namarca 3 anys enrere). Sí, sí, ho decidia en un 
referèndum on van poder votar tots els ciutadans 
suecs. Referèndum, quin terme tan democràtic 
per alguns i tan menyspreat per a molts altres.

El 24 d’octubre un avió s’enlairava per últi-
ma vegada. Aquell avió era el Concorde, la pri-
mera aeronau supersònica destinada al trans-
port de passatgers. Un mes després el Concorde 
era retirat de la circulació definitivament.

Un dels últims esdeveniments importants 
d’aquell 2003 va ser la detenció del dictador 
iraquià Sadam Husein a Tikrit. Vuit mesos des-
prés la guerra de l’Iraq continuava i les armes 
de destrucció massiva encara no les havien tro-
bat.

Posem punt i final a aquest recordatori del 
2003 amb algunes de les estrenes cinematogrà-
fiques d’aquell any. Una de les joies de Pixar, 
“Buscando a Nemo”; la primera de la saga pro-

tagoniztada per Jack Sparrow, “Piratas del Cari-
be. La maldición de la Perla Negra”; o el punt i 
final de l’espectacular trilogia de Peter Jacskon, 
“El señor de los anillos: El retorno del Rey.”

    Què va passar el 15 de setembre?

No ens cansarem de repetir que la nostra 
escola va néixer un 15 de setembre de fa 10 
anys i comparteix aquest mateix dia amb altres 
esdeveniments importants, tot i que el 15 de 
setembre no es pot dir que hagi estat un dia 
massa prolífic en fets. Alguns tan importants pel 
sector del transport com la inauguració de la 
primera línia de ferrocarril que unia dues ciu-
tats, Manchester i Liverpool, l’any 1830. O la 
independència de la Corona espanyola de 4 es-
tats americans: Hondures, Nicaragua, El Salva-
dor i Costa Rica; també es va produir un 15 de 
setembre de 1821. 

Entre els molts naixements que s’han pro-
duït un 15 de setembre, hem de celebrar el de 
la gran escriptora i rei-
na del crim, Agatha 
Christie, que venia al 
món el 1890. Gràcies 
a ella i a la seva ment 
perspicaç hem gaudit 
de novel·les com “Deu 
negrets”, “Assassinat 
a l’Orient Express” o 
“Mort al Nil”. 

Per acabar, però no per això menys impor-
tant, hem de recordar que al llarg del 2003 nai-
xien els qui actualment formen part de les classes 
Venus Atrapamosques i Cactus; quatre d’ells ho 
feien el mes de setembre: la Marina, la Patricia, 
el Jose i l’Alexis. Tot un honor.

Mirem enrere



12

der transmetre’ls uns valors a fi i efecte que 
segons quin tipus d’imatges no els afectin” 
Susanna Domènech (Mare del Sergi Penna, 
3r Castanyer)

N.5:  Juny de 2005: Infants amb estrès?
 “Potser hauríem de parar, pensar i pre-
guntar-nos quines són aquestes necessitats i si 
és necessari anar com a motos revolucionades 
tot el dia i a la vegada traspassar aquesta 
conducta als nostres fills.  Susana i German.

N.6 : Febrer de 2006: La Lectura: Com 
contagiar aquest virus?
 “Darrera del plaer de llegir hi ha la meva  
mare qui des de sempre ens va convidar a la 
lectura. Eren però altres temps, de televisió 
poca, cap màquina de jocs ni ordinadors i 
més vida familiar i de carrer”.  Una mare 
de 6è.

N.7:  Juny de 2006: Els nens i els mòbils
 “Edat? El nen/a ha de ser prou responsable 
per fer-ne un ús adequat i no abusiu ni 
excessiu, és a dir, un ús innecessari.  Més 
que una edat el que s’ha de demanar és una 
actitud” (Xavier Robleda Font)

N. 8: Març de 2007: A alguns ens fa 
mandra reciclar
 “Els pares i mares fem el que podem tenint en 
compte l’espai de què disposem.  Les famílies 
fem un esforç i les empreses no hi paren cap 
atenció”. Sílvia (mare d’un cranc de 1r)

N. 9: Juny de 2007: El límit que obre
 “De ben petits, els nostres fills proven fins 
on poden fer. És important no posar-nos 
grans límits que no es puguin complir, però 
han de ser clars pels nostres fills i filles i 
sobretot,ens els hem de creure nosaltres real-

10 Anys d’escola i 20 números de revis-
ta han donat  per a molts “PARLEM-NE”. 
Durant tot aquest temps hem volgut trac-
tar temes que afectessin d’una manera o 
altra a la nostra vida escolar i familiar i ho 
hem fet sempre seguint el mateix esque-
ma:  un reportatge introductori  i un recull 
d’experiències i impressions al respecte 
de pares i mares , opinions que hem cop-
sat a través d’enquestes via motxilla. 

En aquest número especial el Parlem-ne 
es converteix en un “De què hem parlat”, 
una mena de resum dels temes i opi-
nions que hem anat esmicolant durant 
tot aquest temps. 

N.1: Febrer de 2004: Les cadiretes in-
fantils salven vides
 “Recordo el cas d’una nena de 8 anys 
que anava amb la seva mare quan el cotxe 
va bolcar i no duia cap tipus de protecció, 
quedant greument lesionada.…La mare no 
va patir cap lesió però va quedar trau-
matitzada de per vida”. Marta de Prada 
(mare de la Paula Botinas, 1r A dracs)

N.2:  Juny de 2004: Deures a casa? Sí, 
però…
 “Avís per als alumnes de 6è. Sóc un 
ex-alumne de Graziel·la que ara faig 4t 
d’ESO. Encara que fer deures no et deixa 
gaire temps lliure, està bé que te’n fa-
cin fer a primària. Així quan arribes a 
l’ESO, ja tens l’hàbit de fer-los i és més 
fàcil organitzar-te. Edgar (ex-alumne)”

N.3: Desembre de 2004: Núme-
ro extraordinari dedicat íntegrament als 
100anysd’annexió d’Horta a Barcelona.

N. 4: Març de 2005: Els nens i la televisió 
 “Tenim molta feina i responsabilitat de po-

De què hem parlat?
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ment, perquè quan una cosa te la creus, 
saps defensar-la”.  Xavier Aldavert (Pare 
de 3r i 6è)

N. 10: Febrer de 2008: Juguem amb les 
noves tecnologies
Els pares ens esforcem per posar límit a l’horari 
de joc. Ara per ara,  pocs tenen el costum 
de jugar en xarxa. 

N.11: Juny de 2008: Parlem de la sexua-
litat
Els nostres fills tenen un accés massa fà-
cil a informació sobre sexe, hem de contestar 
tot el que pregunten, però esperar a  que 
ho preguntin, sense treure’n el tema. S’ha 
d’ensenyar educació sexual a l’escola.

N.12: Febrer de 2009: Els trastorns 
d’aprenentatge a la família i a l’escola
Moltíssimes famílies de l’escola estan fami-
liaritzades amb l’existència dels trastorns 
d’aprenentatge, bé d’oïdes, bé perquè s’hi 
troben amb un cas a casa. El percentatge de 
famílies afectades (14 de 100) coincideix amb 
el percentatge oficial d’alumnat amb tras-
torns, que és el 15% de la població escolar.

N.13: Juny de 2009: L’educació no s’acaba 
a l’escola
El 81% dels enquestats fan alguna activitat 
extra-escolar i el 69% ho fa fora de l’escola. 
Gran part d’aquestes activitats són esportives 
i la majoria hi dedica una o dues hores set-
manals, amb l’objectiu de divertir-se.

N.14: Febrer de 2010:  El joc i la joguina
Gairebé un 70% de pares/mares considera 
que no calen joguines per jugar. És bo que 
un nen es desenvolupi jugant tot sol. “Es pot 

descobrir més coses d’una persona en una 
hora de joc, que en un any de conversa”, 
Plató.

N.15: Juny de 2010: De vacances…en 
família
Un 47% dels pares enquestats organitza amb 
força antelació les seves vacances. En un 
58% van dirigides en mateix percentatge a 
pares i fills. Només un 2,5% assegura que 
orienta les vacances a les necessitats/desitjos 
de la parella.

 N.16:  Febrer de 2011: Do you speak 
English? Yes, but….
Per aprendre una llengua, cal fer-ne ús.  
És molt important fomentar llengües estrangeres 
tant a la societat (cinema, TV,premsa,…) 
com a l’escola (matèries, intercanvis,…) 
Joan Vilademunt

N.17: Juny de 2011: Fem cultura, anem 
de museu
Els museus haurien de ser gratuïts o amb preus 
molt assequibles per a tothom. La cultura, en 
general, ha de ser assequible a tothom.

N.18: Febrer de 2012:  Avis-cangur: 
Savis o dues vegades bons?
Pel 64% dels pares/mares enquestats la res-
ponsabilitat de la tasca d’educar ha de re-
caure en els pares. El 72% dels avis se 
senten valorats o molt valorats en la tasca de 
tenir cura dels néts.

N.19: Juny de 2012: Comptem xais? O els 
tanquem a la cambra?
Dins la franja compresa entre les 9 i les 10 
de la nit és quan es tanquen més llums a les 
habitacions dels nostres fills, independentment 
de l’edat. El 91% assegura que segueix una 
pauta abans de posar  les criatures a dormir 
i que els funciona. 

De què hem parlat?
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7 anys de fires al Torrent de Can Carabassa

Un centenar de paradetes. 12 autors, escriptors i 
il·lustradors. Més d’un miler de llibres. 5 Quines Cara-
basseres. Més de 50 lots de regal. Una mica més de 200 
quilos de roba. Al voltant de 1.200 joguines per a totes 
les edats. Una dotzena llarga de bicicletes. Més de 50 
litres de vermut. Innumerables bosses de patates. Quilos 
i quilos de gel. Llaunes i llaunes d’olives. Una quinzena 
de pastissos (impossible de dir quin era el més bo)... 

Aquests són només alguns dels números resultat de 
7 anys de fires i mercats. En total han estat 15; des 
de desembre de 2006, quan es va celebrar el primer 
mercat de segona mà de la joguina i el llibre, fins la Si-
sena Fira del Llibre de segona mà de la que vam poder 
gaudir recentment. Una quinzena de fires i mercats de 
segona mà organitzats per l’AMPA del Torrent de Can 
Carabassa i amb una participació més que destacada 
dels pares i mares enllaç de l’escola. Sense la seva 
feina, dedicació i entusiasme no haurien estat possible 
i es mereixen, com a mínim, que els esmentem.

Els mer- cats de segona mà i les fires han 
anat canviant i creixent. La prime-
ra es va celebrar allà pel mes de 
desembre de 2006. En alguna de 
les moltes reunions que s’han ce-
lebrat a l’escola, algú va tenir la 
genial idea de muntar un mer-
cat de segona mà abans de les 
vacances de Nadal per poder 
triar, remenar i comprar jogui-
nes, llibres i productes rela-
cionats amb la imatge i el so; 
és a dir, pel·lícules en DVD o 
aquell gens enyorat format 

VHS i Cd’s (de vinils encara no 
n’hem tingut). 

L’èxit d’aquella primera fira ens va animar i tot just 5 
mesos després s’organitzava el 1r Mercat de roba de 
segona mà; i així hem continuat fins arribar el passat 
21 d’abril a la Sisena Fira del Llibre, la que fa 15 entre 
mercats de joguina, roba i llibres.
L’abril de 2008 muntàvem la Primera Fira del Llibre 
de segona mà, el nostre particular Sant Jordi, i com 
a tal, vam convidar els pertinents autors per a signar 
els seus llibres. Els primers van ser el Mingo Borràs, 
emblema del nostre barri (o poble), Horta, i el Lluís 
Ortiz, un pare de l’escola que va presentar la seva 
primera novel·la. En anys successius no hem deixat 
de convidar escriptors i il·lustradors: el Màrius Serra 
amb el seu recent “Quiet” sota el braç; la creadora de 
Les tres bessones, la gran Roser Capdevila. Tots dos es 
van fer un tip de signar. I seguiríem amb la escripto-
ra i il·lustradora Carme Soler; l’especialista en llibres 
de cuina Marta Carnicero; escriptors com el Ramon 
Casals, l’Elsa Plaza i la Txus Fernández; o populars 

il·lustradores com la Cristina Losantos, la Roser Cala-
fell i la Montse Español (J.K. Rowling no ha trobat un 
forat per poder venir)

Les fires no han parat de créixer i cada any hem anat 
incorporant nous elements que conviden a la partici-
pació de tots. Ja és un clàssic la Quina Carabassera; la 
primera va ser l’any 2009 i des d’aleshores no hem pa-
rat. Portem 5 anys repartint llenties, mongetes, omplint 
cartrons de disseny exclusiu i obsequiant els afortunats 
amb magnífics i sorprenents lots de tot tipus de produc-
tes. Per la fira de la joguina no han faltat les rifes prè-
vies de Nadal, no és la grossa però a més d’un i a més 
de dos els hi haurien agradat alguns dels pernils que 
s’han sortejat o l’espectacular lot amb tot tipus de teca 
que es va sortejar en l’última fira. Segur que ara mateix 
algú està pensant, “a veure quan em toca a mi”...

I no ens podem oblidar dels concursos de pastissos, 
del concurs de truites de l’any passat, del taller de 
punts de llibre... cada any hi ha més propostes, sem-
pre regades amb un vermutet que a aquelles hores ve 
molt de gust.

Portem 7 anys organitzant fires, mercats, concursos, 
rifes, quines... La finalitat sempre ha estat la recolli-
da de fons per organitzar la festa de fi de curs, però 
més enllà d’això, les 15 fires que ja portem celebrades 
sempre han estat l’excusa perfecta per passar un matí 
de diumenge diferent, ben acompanyats i passant-ho 
d’allò més bé. L’èxit de cada any n’asseguren més i és 
que la pista de l’escola, durant la fira del llibre poc té 
d’envejar a La Rambla de Barcelona en hora punta en 
una Diada de Sant Jordi qualsevol. 

Gràcies a tots els que hi participeu cada any i fins les 
properes.

Sempre engrescats!
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Maria Grau, la Isabel Morcillo, el José Carlos Gon-
zález, el Manuel Esteve, el Joan Cortacans, el Joan 
González, la Teresa Monfort, l’Àngel Blanco, la Do-
lors Villanueva, l’Elisenda Seguí, la Mercè Civit, la 
Maite Rams, l’Anna Bayona, el Carles de la Prida, el 
Xavier Umbert, el Joan Vilademunt, el Toni Perales, 
la Gemma Oviedo, la Laura Arranz, el David Serra, 
la Glòria Gaspar, la Sílvia García, la Sílvia Farràs, 
la Sílvia Tello, l’Esther Mariné, el David Gracia, la 
Maite Martín, la Montse Paradeda, la Laia Soler, la 
Xus López-Arenas, el Miquel Villalba, la Mar Duran, 
l’Anna Aixalà, l’Anais López, l’Eva Montanet, l’Elena 
Bacardí, la Maria Lecha i la Míriam Nicodemus. To-
tes aquestes persones hem exercit i exercim una im-
plicació activa i voluntària en l’escola dels nostres 
fills i filles i, juntament amb les aportacions més o 
menys puntuals de molts altres mares i pares, fem 
que aquest model tiri endavant.
I, com no podia ser d’altra manera, volem aprofi-
tar també aquest espai per agrair la bona tasca del 
nostre equip de monitors i monitores, que han fet 
i fan que les hores no lectives de les nostres cria-
tures siguin també educatives i de qualitat. Parlem 
del Xavier Llagostera, el Joan Salamó, la Vanessa 
Caballero, la Ganesh López, la Mireia Busquet, la 
Meri López, la Montse Gutiérrez, la Marta Esteve, la 
Laila Valls, l’Ana Sánchez, la Clara Puerto, la Núria 
Bort, l’Oriol Mateu, la Tamar López, l’Aida Martínez, 
la Marina Cascallar, la Irene Cordomí, l’Andrea Iz-
quierdo, l’Ona Albalat, el Roc Albalat, la Laura Ca-
sanovas, l’Aina Roque, l’Anahí Marín, la Carmen 
Molina, la Magda Segret, la Silvia Marín, el Dani 
Herrero, la Carla Valle, la Gemma Martín, l’Aina Llo-
tje, la Laia Pérez d’Oleguer, l’Ana Español, el Gerard 
Garcés, l’Anna Cela, la Mireia Franquesa, la Mó-
nica Álvarez, la Marta Cots, l’Arantxa Abad, la Puy 
Abad, la Gema Andrés, el Manel Almenara, l’Ainhoa 
Blanqué, la Sara Barreda, la Teresa Cabello, la Nú-
ria Cascallar, el Xavi Cervera, la Fermi Cid, la Tere 
Datsira, la Júlia Farell, la Lourdes Fernández, la Rosa 
Fortunato, la Mercè García, la Isabel Gea, l’ Olga 
Gómez, la Núria Hernández, la Gemma Manent, la 
Joana Martínez, la Marta Ortega, la Conxi Rodrigo, 
la Maribel Scheroff, la Lupe Vilches i el Pau Gonzá-
lez. I un especial agraïment a les dues persones que 
lideren aquest equip, i que són la Roser Casamitjana 
i la Isabel Valle. Elles són, per a moltes famílies, la 
cara visible d’aquest model d’autogestió, les nostres 
persones de referència i els nostres ulls i orelles del 
dia a dia de les nostres criatures a l’escola

L’escola és un conjunt d’engranatges, en el que 
les famílies representem una part molt impor-
tant, però on cada peça juga un paper deter-
minant. Hem d’estar molt coordinades i treba-
llar plegades, sinó la màquina s’atura. Tothom 
i tota dona hi compta!

10 ANYS D’AMPA AL TORRENT!

És habitual que en les jornades de portes obertes de 
l’escola, la direcció del centre convidi alguns repre-
sentats de l’AMPA (és a dir, de tots els pares i mares 
de l’escola) a explicar a les famílies que volen inscriure 
els seus fills i filles a la nostra escola qui som i com ens 
organitzem en aquesta associació. En les darreres, el 
passat cinc de març, el Joan Vilademunt, actual pre-
sident, va dir més o menys això: “Som una associació 
que tenim un tret diferencial respecte de moltes de les 
AMPAs que potser coneixeu: Funcionem, en la mesura 
del possible,  mitjançant gestió autònoma, amb mo-
nitoratge contractat directament per l’associació per 
als serveis d’acollida i de menjador, entre d’altres, el 
que ens permet un estalvi econòmic important i una 
millora qualitativa en els serveis que donem als nos-
tres infants; aquest estalvi i aquesta millora, però, les 
famílies l’han de retornar a l’escola participant acti-
vament en aquelles comissions i/o projectes en què 
creguin que poden aportar alguna cosa”.
Creiem que aquest missatge reflexa força bé com ha de 
funcionar una Associació de Mares i Pares d’Alumnes, 
ja que si no és amb la implicació de totes i tots, la cosa 
no rutlla. Per a mirar d’aconseguir el màxim de partici-
pació i divisió de tasques, a la nostra escola treballem 
per comissions, que funcionen de manera autònoma 
tot i que tenen el recolzament tant de la Junta Direc-
tiva com de tots els pares i mares quan el necessiten. 
I també tenim els projectes, que són petits grups de 
treball que es creen per a alguna tasca determinada i 
després es dissolen quan la tasca està finalitzada.
Durant aquests 10 anys d’història del centre, l’AMPA 
ha viscut una fusió de dues escoles, una introducció 
de la sisena hora, un canvi d’empresa de serveis de 
cuina, una eliminació de la sisena hora, diferents  ac-
tes de vandalisme, un projecte pati que semblava in-
acabable, una introducció de la “refosa de grups”,VII 
Fires de Roba i Joguina i VII Fires de llibre, 6 anys de 
venda de loteria, 10 casals d’estiu, un “vist i no vist” 
casal d’hivern, moltes graelles horàries amb les dife-
rents extraescolars, algunes jornades lúdic-festives de 
“currele” per arreglar l’hort, per muntar i desmuntar 
la piscina, per repintar les línies de la pista del pati, 
diferents sortides dels nostres gegants a la Festa Major 
del barri, la venda d’un munt de samarretes (de colors 
i talles variades, grogues de SOS ensenyament, del 
10è aniversari...), … i moltes coses més que segur que 
ens deixem pel camí, però que ens han mantingut on 
som amb energia i il·lusió!
Com que l’ocasió s’ho mereix, volem mencionar els 
noms de totes les persones que, d’una manera o una 
altra, han tingut una participació activa en aquesta 
associació, com són el Joan Anton Bofarull, l’Hèctor 
Bastida, la Cristina Angàs, la Carme Ayuso, la Mar-
ta Bertran, la Montse Salat, el Miquel Àngel Pérez, el 
Josep Mª Ferrer, la Mª Teresa Font, l’ Esther Valle, la 

Racó de l’AMPA
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Vaig començar a anar a l’escola Graziel.la amb 
2 anys i sovint penso que una de les millors èpo-
ques  i més importants que he viscut va ser en 
aquell edifici del carrer Font d’en Fargues. Una 
casa amb un pati petit i unes classes petites, que 
aleshores no ho semblaven tant. 
Com per la majoria de nens un dels millors 
moments era l’estona de pati, on jugàvem, xe-
rràvem, ens coneixíem i alguna vegada havíem 
menjat formigues. 
Però el que més recordo son les estones a la clas-
se, on aleshores la mitja rondava els 20 alum-
nes. Apreníem a conviure, estimar i respectar 
els demés fent assemblees.  A jugar, compartir 
i ajudar les persones que ens envoltaven i per 
descomptat a  treballar. Les còpies per fer la re-
vista de l’escola i dels jocs florals les fèiem amb 
paper carbó i gelatina. No fèiem servir llibres, 
perquè el material l’elaboraven els professors, 
però en canvi plantàvem llavors, i observàvem 
el creixement de les plantes, cuidàvem cucs de 
seda en caixes de cartró que alimentàvem amb 
les fulles de morera que hi havia al pati.  Fèiem 
sortides pel barri, anàvem al mercat i a ballar 
per carnestoltes a la plaça Bacardí. Visitàvem 
teatres i cinemes i anàvem al casal de font d’en 
Fargues a  celebrar  els Jocs Florals i fer el con-
cert de Nadal. Recordo la il·lusió que ens feia 
sortir d’excursió o anar de colònies. I fins i tot 
quan vam fer unes olimpíades entre les escoles 
del barri. 
Dinàvem el que ens preparava la Margarita, la 
cuinera, a les mateixes aules on fèiem classe i 
els alumnes havíem de parar, desparar taula i 
fins i tot escombrar. 
També recordo la petita i acollidora biblioteca 
que estava en una caseta al pati. On per Sant 
Jordi podíem comprar llibres.  Allà també vaig 
aprendre a fer macramé.
De vegades quan sento parlar a altres perso-
nes de les experiències viscudes a l’escola, me 
n’adono de la sort que he tingut de poder haver 
après tantes coses meravelloses en un espai tant 
especial i envoltada de professors i companys 
tant macos com els que vaig tenir. 
Per aquest motiu quan vaig haver d’escollir una 
escola pel meu fill, vaig pensar que era una llàs-
tima que ell no pogués viure i sentir el mateix 
que jo quan era petita, aleshores em van dir 
que Graziel.la i Arrel s’havien unit per fer una 
nova escola i em vaig endur una gran sorpre-
sa en veure que encara quedaven tres mestres 

que vaig tenir jo de l’antiga escola Graziel.la. 
La Maite Alcaine, la Flors Colomina i la Pepa 
Carbonell. 
Tot i que és evident que l’escola mai més tornarà 
a ser igual, ja que ara és una escola de dues lí-
nies amb,  molts més alumnes per classe, en un 
espai molt més gran i més nou. Veig que l’Oriol 
es lleva cada dia content, per anar a escola a 
trobar-se amb els seus companys com ho havia 
fet jo fa ja molts anys, aleshores penso, que tot i 
les retallades i els estira i arronses que de vega-
des tenim, en el fons l’essència d’aquelles dues 
escoles, encara podria ser-hi. 

Emma

Us explicaré una anècdota bastant divertida: 
Quan jo vaig ser escollit delegat (quan feia 2n), 
em va demanar la mestra si podia anar a se-
creteria a preguntar a quina hora era la reunió 
de delegats. Quan vaig anar a preguntar-ho a 
la directora (en aquell any encara hi havia la 
Pepa), em van dir que no se’n recordaven de la 
reunió de delegats i vam haver d’improvisar-la!

Adéu, i espero veure-la a la revista!

Carles de la Prida i Ruiz.
Alumne de 6è B plats bruts.

Recordo la primera reunió d’AMPA que vaig 
anar, era una de les antigues escoles...
Poca gent, coses clares, lluitadors, i amb un 
objectiu clar...L’ESCOLA ERA UN PROJECTE EN 
COMÚ. Famílies, mestres, equip de monitors, 
personal administratiu, cuineres...tothom hi 
creia!
Jo, mare novícia de P3 i embarassadíssima d’una 
segona futura alumna de l’escola, vaig apren-
dre que era responsabilitat meva (i de tots/es) 
fer que aquest projecte continués.
Comentari en veure’m entrar:
-Ostres! Què bé...P3 i embarassada...interessa!
Han passat 12 cursos escolars: fusió de les anti-
gues escoles, obres, canvis d’equip directiu, fes-
tes, il·lusions, experiències, retallades, proble-
mes...sí, molts!, però sempre he cregut en allò: 

Explica’ns la teva
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L’ORIGEN DELS “CACHORRILLOS”

Moltes famílies de l’escola ja han sentit parlar 
els seus fills i filles, en alguna ocasió, dels “ca-
chorrillos”: Aquell racó que hi ha a la sortida de 
l’escola, al costat de l’hort. Però què és això dels 
“cachorrillos”? Ara us ho explicaré.

Quan el meu fill, l’Eloi, va començar P-3 al Torrent 
de Can Carabassa (2008) tot era nou per a ell, 
però de seguida va fer una bona colla d’amics. 
Al patí de l’escola, els nens més grans jugaven 
amb ells amb molta paciència.

A la sortida de l’escola, al costat de l’hort, es 
quedava a jugar totes les tardes amb els seus 
amics de classe. S’ho passaven molt bé. Però 
quan millor s’ho passaven era quan els nens 
més grans del pati de l’escola es quedaven una 
estoneta a jugar amb ells. 

- Ja vénen els “cachorrillos”!- deien els amics 
dels meu fill quan veien venir els nens grans del 
patí.

Amb el temps tots vam acabar dient a la sortida 
de l’escola: anem una estoneta als “cachorri-
llos”?

Fa uns dies, l’Eloi va veure dos dels “cachorrillos” 
a la plaça Bacardí. Aquest curs han començat 1r 
de l’ESO a l’institut. 

- Mama, què grans que estan! No els coneixia!  
-em va dir el meu fill.

El curs vinent l’Eloi farà 3r, el curs que feien els 
“cachorrillos” al 2008, quan tot va començar.

PS: Per cert, per molt que els hem preguntat, 
mai no vam saber per què els anomenaven “els 
cachorrillos”. Potser era el que havien sentit dir 
als grans, quan es referien a ells.

Alícia Fernández

el projecte comú!
El meu primer fill, l’Alvit, va marxar del Torrent 
de Can Carabassa amb un record preciós...ell 
va retrobar ràpid el camí i la il·lusió. Al seu pare 
i a mi ens va costar uns dies acceptar aquest 
canvi...uns dies tristos.
La meva segona filla, la Bruna, ara fa 5è, i no-
més li queda un curs d’escola. Us diré: no serà 
tant trist, doncs ara estic aprenent (sempre se 
n’aprèn) que aquest projecte ja no és el mateix. 
Vivim en un altre moment, canvien les coses?, 
els projectes?, les persones?, les conviccions?, 
els objectius?
Marxarem de l’escola amb l’experiència 
d’haver viscut uns anys meravellosos, i amb la 
tranquil·litat que aquest cop, quan hagi de viure 
l’allunyament de l’escola de la meva filla, no em 
farà tant de mal...o sí?
Creiem en un projecte? Pensem que l’escola 
pública...i la nostra escola és una cosa de tots 
i totes?
Nostàlgia?..potser sí. Si més no us proposo:
Si el moment en el que hi som és un altre, i 
l’escola també ho ha de ser adaptant-se al mo-
ment actual, FEM-HO EN COMÚ, lluitem per fer 
aquest projecte nostre, de tots i totes, amb ob-
jectius clars, amb diàleg.
Sempre hi ha pals a les rodes en les feines...El 
projecte d’Educació Pública ha de ser més fort 
que tot això...ENS HO HEM DE CREURE!
Jo m’hi sento responsable...i vosaltres?

Mercè Civit i Garcés

Explica’ns la teva
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Fa molts anys al territori d’Horta-Guinardó exis-
tien dos castells en ruïnes anomenats Graziel·la 
i Arrel. Un alquimista visionari va pensar que 
es podrien unir els dos regnes per poder crear 
un Castell molt més poderós. Després de molts 
anys de molta feina i moltes manifestacions, el 
nou territori amb el gran Castell es va crear … 
I així és, com va començar la nostra aventura.
Dels diferents regnes van arribar 20 cavallers i 
al menjador es van instal·lar. Moltes aventures 
van començar … poques en queden de llavors 
ençà! Entre tots fem memòria i les podrem enu-
merar: fèiem tallers.
Cada dia, cada cavaller feia un taller diferent on 
els seus nens i nenes s’ho passaven d’allò més bé 
fent cuina, disfressant-se, jugant, explicaven con-
tes … i l’últim dia de curs fèiem un festival. De tot 
això ja no podem fer res, però quan arriba l’estiu 
podem continuar gaudint dins del casal d’estiu. 
Vivim moltes aventures i móns per descobrir.
A mesura que han anat passant els anys, molts 
cavallers van ser reclamats per altres regnes i 
d’altres han vingut a aquest. Aquí tenim els ca-
vallers que van formar el primer regne.

Al llarg d’aquests 10 anys hem viscut anècdotes 
de tot tipus: 
- Els monitors vam tenir un equip de bàsket, els 
torbellins, que jugàvem contra els pares.
- Un monitor de cada escola es van enamorar i 
es van casar, ara tenen 2 nenes.
- Una monitora i una cuinera s’han jubilat.
- En 10 anys hem sigut pares, mares i avis! I en 
breu un altre naixement i un nou casament.
- En un casal d’estiu vam tenir el “privilegi” d’es-
morzar amb l’Urdangarin junior i passejar-nos 
al costat d’un ós.
- Quan vam aconseguir tenir els wàters a l’exteri-
or, els nens no estaven acostumats a fer-los servir. 
Un nen va demanar anar al w.c, li vam dir que 
anés a fora, no ho va entendre i va fer pipí al pati.
- Un dia berenant al pati a un nen se li va caure 
l’entrepà al terra, li vam dir neteja’l que no pas-
sa res, només és una mica de sorra. El nen va 
agafar l’entrepà i el va posar sota la pica.
- Hem sigut de les últimes escoles en veure el 
floquet de neu viu.
- Un pare ens va portar el berenar del seu fill, 
li vam preguntar a quin curs anava, ell pen-
sant-s’ho va dir que era del grup dels grans ... 
de 7è o 8è d’EGB!
I així podríem omplir molts fulls ... i moltes anèc-
dotes que no es poden explicar!!!

Actual Ordre de cavalleria de Can Carabassa

Temps de migdia



19

Entre casals i carnestoltes ens hem disfressat d’una pila de coses: prínceps encantats, reis de l’uni-
vers, pirates informàtics, raspes de sardines, sirenes de mar, Shrek i Fiona, Star Wars, Gira-sols de 
Van Gogh, Hansel i Gretel, capità Carronya ...                                                                                                   
I després d’aquesta primera dècada ens agradaria poder escriure molts capítols més.

“Llarga vida al Regne!”

Temps de migdia
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ÉS EL MOMENT DE LES EMOCIONS COMPARTIDES
En qualsevol lloc, en qualsevol situació, podem gaudir expressant tot allò que sentim. Els divendres, 
cargols i tortugues compartim junts un conte a la biblioteca, a la sala de psico, a la terrassa, a la 
classe... De vegades és un conte de paper, o titelles, o làmines o una presentació en PowerPoint.  
Sempre ens convidem una classe a l’altra, ens regalem alguna coseta relacionada amb el conte, 
preparem l’espai  i asseiem tots barrejats, som un únic grup de nens i nenes. A més d’escoltar el 
conte, ens endinsem en els personatges, inventem situacions noves, descobrim com són i què fan i 
ells ens fan dir tot allò que senten.

“I per acabar, un bon esmorzar”

El conte del divendres

P3 Cargols i Tortugues
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“La meva mare és màgica” perquè : em dona sempre la mà, em cura quan em faig mal, em canta 
cançons,  juga amb mi, em fa el dinar, m’explica moltes coses, 
 

                                             em cura quan tinc mal de panxa

espanta els mals sons             

                                                   
em canta cançons boniques                                                  juga amb mi a mestres!

És molt guapa!          perquè la meva mare ho sap tot!

Últim conte del trimestre

obrim l’aula
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Els Pingüins i els Dofins hem anat al Palau de la Música a veure i escoltar el Trencadís de cançons: 
un espectacle ple de poesies, cançons i danses...
 

I així ho hem volgut dibuixar:

Trencadís de cançons

P4 Pingüins i Dofins
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obrim l’aula
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“ELS LLIBRES SÓN ELS NOSTRES ULLS MÀGICS. ENS DONEN LA SAVIESA I LA INFORMACIÓ, I ENS 
GUIEN PELS DIFÍCILS CAMINS DE LA VIDA.”
Manorama Jafa

Els nens i nenes de 6è són els nostres padrins de lectura. Cada dimecres a la tarda ens trobem i 
llegim junts.

Els nostres padrins de lectura

QUÈ DIUEN LLEONS I COCODRILS 
DELS SEUS PADRINS I PADRINES

M’agrada molt llegir llibres amb la meva padrina.
Són guapos els padrins.

M’agrada llegir la lletra lligada.
Vull jugar amb els cotxes amb el meu padrí.

Ens ajuden molt.
M’han ensenyat a buscar moltes coses d’un llibre. 

Jo els estimo molt.
M’agrada riure amb ells.

M’agrada llegir contes amb ells.
Em va agradar quan em va regalar el dibuix.

M’agrada jugar amb ella.
M’agrada jugar al Lego petit.

M’agrada molt jugar amb ell i el dibuix que em va fer.
Ens cuiden molt.

M’agrada llegir amb el padrí per saber les històries 
dels contes.

M’agrada la padrina de lectura perquè m’ajuda a llegir.
Si m’ajuda a aprendre a llegir podré llegir els rètols 

del carrer.
Per aprendre a llegir.

M’agrada jugar perquè així aprenem jocs.
M’agrada jugar amb els padrins.

M’agrada llegir perquè així puc aprendre moltes coses.
M’agrada jugar a construccions amb els padrins.

Quan ja coneixia els padrins els veia al pati.

P5 Lleons i Cocodrils
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obrim l’aula
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Els divendres ens deixen portar joguines de casa a l’escola però no tots ens recordem de dur-les-hi. 
Aleshores vam pensar:
“ Què podríem fer per a què tothom tingués joguines al pati els divendres?”
Entre tots se’ns va acudir que podríem aprofitar els materials de rebuig que generem a les nostres 
cases per a construir les pròpies joguines. De seguida vam posar fil a l’agulla!
Vam portar: caixes i tubs de cartró, ampolles i pots de plàstic, taps de suro, ... 
Tenint en compte el material que havíem portat, per grups vam pensar quina joguina podríem fer. 
I tots vam col·laborar en la seva construcció: uns retallàvem, altres enganxàvem, altres pintàvem...
I aquí teniu algunes de les nostres joguines!    

Fem joguines! 

1er Rat-penats i Dracs de Komodo
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Oi que són fantàstiques???!!!

UNS   COETS

UN MOLÍ DE VENT                                                                        

UN JOC DE BITLLES           

UNA NAU ESPACIAL  

UN COTXE 

obrim l’aula
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La setmana del 15 de gener els Coales i les Girafes  vam fer experiments amb líquids, gasos i sòlids. 
Ens ho vam passar molt bé i vam aprendre moltes coses noves. Va ser una setmana molt emocionant!!!

Us volem explicar dos 
experiments que ens van 
agradar molt, i si voleu 
els podeu fer a casa:

 

Fem experiments 

2on Girafes i Coales
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EXPERIMENT DE LA XOCOLATA

Ompliu un got llarg de gasosa 
i un altre d’aigua. 

Talleu trossets petits de xocolata 
i tireu-los als dos gots. 

Ja veureu que passen coses 
diferents. 

Sabeu per què???

EXPERIMENT DE L’AIGUA 
AMB EL GUANT

Talleu una ampolla d’aigua pels dos costats. 
Poseu un guant de làtex per un dels cos-
tats i l’altre el submergiu dins d’un cubell 

d’aigua. Observeu què passa amb el guant.
Sabeu per què???

obrim l’aula
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     El divendres  15 de febrer,  tots els alumnes de tercer i quart vam anar al teatre a veure l’obra  
“La camisa de l’home feliç” escrita per Lleó Tolstoi  i posada en escena per la companyia “Zum-zum 
teatre”. 

     És la historia d’un tsar que estava malalt i per curar-se havia de      
     posar-se la camisa d’una persona feliç. 

Uns missatgers del tsar van a buscar un home o dona feliç  i busquen : un ric que  té por  que  li 
robin els diners , un famós  amb molt d’estrès, un jutge  que condemnava les persones i un militar 
que fa la guerra. Cap d’aquests personatges no és feliç.
Van trobar un home que sí era feliç, però no portava camisa perquè era pobre i sempre anava en 
calçotets.
Els missatgers van tornar amb el tsar i li van explicar que no van trobar cap camisa i com el tsar no 
va aconseguir ser feliç, es va morir.
Nosaltres hem pensat que hi ha moltes maneres de ser feliç  i el 
que hem de fer és :

* Valorar el que tenim i estar contents!
* Divertir-nos!
* No tenir enveja dels altres!
* Fer el que tu vulguis!

Classe de 3r Dent de Lleó

La camisa de l’home feliç

3er Romaní i Dent de Lleó
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Neix el dia 1 de juliol de 1913 a la Barceloneta. 
Té 99 anys. Continua vivint a Sant Feliu de Llobregat, on 
ha viscut sempre. Als 14 anys comença la seva activitat 
literària i catalanista. Després d’aprovar els estudis de 

bibliotecària, comença a treballar a la Biblioteca de Vila-
franca del Penedès, on treballa fins que s’acaba la guerra. 
Juntament amb una companya salven part dels llibres de 

la biblioteca portant-los a la Biblioteca de Catalunya. 
El seu últim llibre és El meu món de poesia, una antologia 
de poemes per a infants. Alguns dels seus llibres són: Font 
de versos; Bon dia, poesia; Versos amics; Pinzellades en 

vers; Degotalls de poemes o Concert de poesia.

El divendres 22 de març els alumnes de la nostra classe, 3rA Romaní, vam fer un recital de poemes 
de la Joana Raspall, juntament amb els nens i nenes de l’altre tercer i dels dos cursos de quart.
A la tarda ens vam reunir per recitar i escoltar els poemes de cada grup.

Aquest any la Joana Raspall farà 100 anys i, per això, vam recitar alguns dels seus poemes.
Durant una setmana, vam aprendre i assajar els poemes per fer un homenatge a la nostra llengua, 
el català, i esperem que la Joana Raspall continui escrivint més llibres i poemes.

Aquest és un dels poemes de la Joana Raspall que vam aprendre a la classe de 3r A Romaní:

Joana Raspall

ELS ARBRES

Veig una branca florida

i no sé si és d’ametller;

diuen els ocells que aquesta

és la que floreix primer.

Jo només conec els arbres

quan el fruit ha madurat;

els conec per les cireres

o els préssecs que n’he menjat.

obrim l’aula
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Com ja sabeu les classes de Venus-Atrapamosques i Cactus (4t) durant aquest curs estem col·laborant 
amb el centre El Caliu .
Com recordareu El Caliu és un centre d’acollida que està al C/Campoamor nº 4 ,al costat de la 
parròquia de Sant Joan d’Horta.

Els voluntaris que treballen al Caliu ens van ex-
plicar que donen esmorzars,aliments i sobretot 
estimació a la gent que viu al carrer o està pas-
sant una època difícil.
Reflexionant per les situacions en què es poden 
trobar algunes persones i famílies, vam decidir 
en el seu moment donar un cop de mà.

El Caliu

4art Venus - Atrapamosques i Cactus
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Al full informatiu que us vam enviar, escrivíem :

Com podríem donar un cop de mà? 

Les voluntàries del Caliu ens van donar unes quantes idees. Ens en quedarem amb dues:

Tothom necessita una bona paraula i una forta abraçada en 
algun moment de la seva vida.

Podríem fer de voluntaris fent una recollida d’ aliments a la nostra escola.

La recollida es va fer amb gran èxit i no volem deixar de donar-vos les gràcies altre cop.

Què portàrem al Caliu? 

51 cartrons de llet, 48 conserves ,42  paquets d’arròs, 1Kg de sal, 7 ampolles d’oli, 2 paquets de 
pa torrat, 87 paquets de pasta, 2 kg de farina, 43 paquets de llegums, 1 paquet de barretes de 
cereals, 126 paquets de galetes, 2 pots de farinetes per a nadons, 30 cartrons de sucs, 2 paquets 
de codony, 11 paquets de cafè, 2 paquets de pa, 32 paquets de sucre, 3 cartrons de brou, 26 pots 
de cacau, 9 sobres de sopes, 16 pots de melmelada, 4 paquets de magdalenes, 4 paquets de ce-
reals, 1 paquet de croissants, 3 tauletes de xocolata, 1 paquet de nous, 1 paquet de natilles, 6kg de 
tomàquet, 7 infusions, 5 paquets de torró, 1 paquet de trufes,  1 paquet de figues seques,1 paquet 
de pa ratllat, 3 fuets, molta roba. Enciams i raves de l’hort.

I us volem recordar que continuem recollint, 
ja que malauradament les necessitats continuen existint.

obrim l’aula
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Segur que qualsevol de nosaltres ha pensat algun cop en 
robots que juguen a futbol, que corren, que volen,... però 
mai no havíem tingut l’oportunitat de muntar-ne cap.

Els nens i nenes de cinquè hem rebut la notícia que han 
arribat quatre caixes amb peces de LEGO. Amb aquestes 
peces hem de muntar un robot i aprendre a fer-lo funcionar. 

Unes setmanes abans, en Francesc, un pare de l’escola 
que de robots en sap un niu, va venir i va explicar-nos el 
“projecte LEGO”.  Vam començar a saber què és això tan 

estrany de la robòtica, ens en va ensenyar un i el va fer funcionar una estona. A més, ens va con-
vidar a muntar un robot i a donar-li ordres. No podíem dir que no! 

Dit i fet! Les classes de cinquè ens hem barrejat i, mentre un grup estava preparant les pel·lícules de la 
setmana cultural, els altres hem anat a l’aula de Ciències de l’escola i hem començat a muntar el robot.

Han arribat els robots a l’escola

5è Grease i Mister Bean
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Instruccions de muntatge, passos a seguir, dibuixets, explicacions, una peça per aquí, una altra per 
allà, ara hi connecto un cable, ara hi poso un motor,... Quantes fitxes! Quants cables! 
Sensors de llum, de tacte, ultrasons,... tot preparat per al repte.
 Poc a poc, el robot ha acabat tenint forma, però això ha estat el més fàcil. Per a que un robot fun-
cioni, l’has de programar i això sí que no és tan fàcil!

El projecte final ha consistit en aconseguir que el robot pogués caminar, seguir una línia negra, me-
surar rectes i alçades, saber si hi ha molt soroll o no i aturar-se si n’hi ha molt, i canviar de direcció 
abans de xocar amb un obstacle. 

Tota una feina en què ha calgut la col·laboració en grup, aprendre matemàtiques, càlcul mental, 
programació per ordinador, entendre conceptes com ultrasons o detecció de so... 
 
“Ja ho tenim! Anem-ho a provar! Atenció: una, dues i,... No funciona”.
Després de provar, rectificar, tornar a provar, modificar i tornar a començar moltes vegades, per fi 
ho hem aconseguit. Els robots semblen intel·ligents un cop acabats, però caram! Quina feina ens 
han donat.

Quan hem acabat el taller, totes les nenes i els nens hem pensat: “hem mun-
tat un robot!!!”

Potser sona estrany, però és una passada. Esperem que el proper curs, 
cinquè es diverteixi tant com nosaltres.

obrim l’aula
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Recordem moltes coses del nostre pas pel Torrent, però el millor record ha estat poder fer tants 
amics !!! Pensem en el passat i se’ns omple el cor d’imatges, de records i de sentiments.

De petits a més grans hem passat moments bons i divertits, i moments dolents, tristos ... Encara 
recordem el primer dia d’escola , a P3, quan quasi tots vam plorar.  Com oblidar quan a les taules 
posava el nostre nom a sota de la nostra foto, perquè tothom sabés on seure  i , així, vam  anar 
aprenent el nom de tots. Sempre que ens explicaven quelcom era un misteri per  a nosaltres , 
anàvem investigant, fent proves, comprovant etc... Les mestres ens van ensenyar a comportar-nos 
bé, i a no xerrar, encara que això últim  no sabem si ha funcionat gaire....continuem xerrant molt.

A P4, uff!, quin salt, de dinar a la classe, a dinar al menjador.  Ens va agradar molt.

A P5 Vam aprendre a nedar sense flotador !! Tot i que la piscina ens seguia fent por a tots . Apre-
níem els números i sobretot a llegir. També vam fer una obra de teatre de Sant Jordi. En aquells 
temps tot era molt divertit.
Anàvem passant de curs en curs i cada cop apreníem  alguna cosa nova ...

Uiiiii  1r! Ja érem grans perquè estàvem al pis del mig !  Teníem peixets,  restàvem , sumàvem i 
jugàvem molt a classe.  Vam estudiar el cos humà i vam conèixer a l’Hermes, un esquelet molt 
simpàtic.

A  2n  teníem uns peixos: els Gupis. Vam anar de colònies a Can Mallol que era una granja. El 
millor va ser que vam pujar  sobre un ruc.
Els cursos van  passant , els mestres són  diferents i les dificultats augmenten.

A 3r vam treballar molt la suma , la resta portant-ne, i vam començar la multiplicació,  però el més 
important va ser que vam aprendre moltes coses noves.

A 4t vam guanyar un concurs de ciències. El 1r premi! Ah! I no ens oblidem de la feinada que vam 
tenir regant i plantant a l’hort de l’escola. 

A cinquè ens van barrejar, va ser una mica trist i no ens va agradar però hem fet nous amics que 
abans no teníem. 

L’Escola que mai no podrem oblidar

6è Plats bruts i Simpson
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A 6è, el primer dia de curs tots sabíem que no es tornaria a repetir més en aquesta escola perquè 
era l’últim any al Torrent. Tot ha estat molt bonic, però el dia ha arribat, hem de marxar a l’ institut 
deixant enrere un munt de mestres, amics i records que mai no podrem oblidar. Ara, més que mai, 
voldríem tornar a ser petits i repetir-ho tot. Però no podem, hem de seguir el nostre camí per molt 
dur que sigui. 

És difícil haver de deixar tants amics, professors/es, monitors/es i tota la gent que ens ha ensenyat 
i ens ha ajudat a arribar fins aquí.

Potser ningú ho diu amb paraules però som molts els que tenim aquest sentiment. No ens agrada 
pensar que dintre d’uns quants mesos marxarem de l’escola on hem viscut tantes coses. Fa pena 
marxar. Vam pensar que aquest dia no arribaria mai, era tan lluny ... però ara pensem en el cursos 
passats i se’ns ha passat volant.

Desitgem sort als nens que queden a l’escola, als que vindran i als que ens han acompanyat i que 
han marxat durant aquests anys. 

GRÀCIES a tots els que 
ens heu ajudat a créixer!!

Us trobarem a faltar!!

obrim l’aula
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* Aquest curs hem donat la benvinguda a un 
nou membre de la família dels gegants de Can 
Carabassa: la Rita.
Els nens/es de 6è han estat els artistes que han 
confeccionat aquesta nova gegantona.
La Rita està feta amb material reciclat. 
El cap era el d’una antiga castanyera que havia 
passat per l’escola anteriorment, i el van haver 
de restaurar una mica. Amb llana negra van fer 
el cabell. Els braços són unes mitges velles.  La 
roba, els guants, les joies i el barret ho van treu-
re de l’armari de robes per fer teatre. 
L’estructura de fusta que aguanta la Rita la va ela-
borar el pare de l’Àlex Aibar de 6è A, a qui agraïm 
que treballés tant i tan bé. Gràcies Carlos!
Nens/es i mestres van haver de cosir una mica 
el vestit per adaptar-lo a l’estructura de fusta. 
La van anar construint durant algunes estones 
de pati.
Finalment el nom va ser escollit en assemblea 
pels dos grups de sisè.

Gràcies nois, noies 
i mestres de 6è, per 
fer-nos aquest regal, que ara ja forma part de 
la nostra família del Torrent!!!
* Aquest curs s’ha creat a l’escola la comissió de 
Bombetes Verdes.
A la primera reunió es va plantejar quines feines 
tindria aquesta comissió, i es va acordar que  la 
primera feina seria plantar a l’hort. 1r i 2n van 
començar a plantar pèsols i faves, i als pocs dies 
les faves creixien i els pèsols no. 

Un dia es va detectar que hi havia molts sots 
a les feixes de l’hort i les Bombetes verdes van 
descobrir que les tórtores i les garses es menja-
ven les llavors que hi havien plantat. Un nen 
va tenir la idea de fer un espantaocells. Ho van 
proposar a les classes i a tothom li va semblar 
molt bé. 

Aleshores en un parell de trobades de les 
Bombetes verdes el van confeccionar. Tots els 
membres de la comissió hi van participar (de 1r 
a 6è) uns anant a buscar fils, grapes. Uns altres 
aguantant l’estructura per vestir-lo, altres lligant 
els cabells a un barret... fins arribar finalment a 
la missió de decidir el seu nom (LULA) i plantar-
la al mig de l’hort.

Bugaderes
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Gràcies Lula i Bombetes verdes, amb la vostra 
ajuda salvarem la collita del nostre hort!

* Aquest curs es va convocar un concurs de di-
buix per trobar 
el “logo” per la 
samarreta del 
10è aniversari de 
l’escola.
El guanyador del 
concurs ha estat el 
Guillem Moseguí 
Lloret de 3r Roma-
ní, amb aquest di-
buix:

També cal fer una 
menció especial al 
dibuix de la Cleo 
Nascimento de P5 
Cocodrils (el segon 
dibuix més votat). 

I aquest ha estat 
el fantàstic resul-
tat de les sama-
rretes: 

Gràcies Guillem i Cleo per les vostres obres d’art 
i també a tots els que hi heu participat
(en trobareu les vostres a la pàgina 46 d’aquest 
exemplar)

HELENA ROCA  
(mestra d’anglès 
a P4 i P5)

MONTSERRAT MARTÍN 
(tutora de 4t 
Venus atrapamosques)

TERESA GIMÉNEZ
(Tutora de P3 Cargols)

TERESA BERNET
(Tutora de 2n 
Coales)

JOAQUINA GONZÁLEZ
(mestra d’educació especial)

Mª ÀNGELS  RODRÍGUEZ
(tutora de 6è Plats 

bruts substituint 
la Vanesa Merino)

ÈLIA  IBÁÑEZ
(tutora de 1r B 

Dracs de Komodo)

JEMIMA MIRON
 (Tutora de P3 Car-

gols)

MERCHE MARTÍN
(mestra de P4 Dofins 

1/3 de la jornada)

Els mestres nous.

Bugaderes
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empoderant les direccions dels centres en 
detriment de la veu més plural de TOTA la 
comunitat educativa.

Dins les polítiques antisocials dels darrers anys, 
hem patit tot un seguit de reformes educatives 
-una per legislació-, fent que només gràcies al 
seny i al saber fer de famílies i mestres s’hagin 
pogut portar els projectes d’escola a bon 
port. Ara, de nou, tenim al damunt una nova 
proposta de llei, la LOMCE, en la que trobarem 
afectacions directes per al nostre centre. Entre 
d’altres suposaran:
- Un nou atac al català amb la intenció d’eliminar 
la immersió lingüística, reduint-lo a matèria 
d’especialitat i introduint la obligatorietat de fer 
el 50% de les classes en castellà.
- La recentralització del sistema educatiu: el 
govern central passa a tenir més pes, perdent 
competències a nivell autonòmic.
- Que es blindin els ajuts econòmics a escoles 
de titularitat concertada. 
- La supressió del Consell Escolar com a òrgan 
decisiu, que només quedaria com a òrgan 
consultiu, sense cap poder de decisió sobre el 
funcionament del centre.

A més, aquesta llei fomenta la segregació dels 
estudiants, discriminant els qui tenen menys 
recursos, i s’eliminen les proves d’accés a la 
universitat que podrà decidir amb quins criteris 
tria els seus estudiants (com entrevistes personals, 
experiència laboral, formació extraescolar), amb 
els prejudicis que això pot comportar.

Per tot això i molt més, pensem que hem de seguir 
lluitant, més si cal, per evitar que es desmunti 
una escola pública que ja funciona, que té un 
model seguit i imitat arreu, que aposta per una 
escola pública i de qualitat que garanteixi la 
igualtat d’oportunitats del nostre alumnat.

                                                                               
        Comissió Defensem l’Escola
                                                         
           Anaïs López,   Eva Montanet 
                  Míriam Nicodemus.

“LA NOSTRA ESCOLA”

Aquest any es celebren els 10 anys de la fusió de 
dues escoles públiques, Arrel i Graziel·la, en un 
projecte comú, la nostra escola, el CEIP Torrent 
de Can Carabassa. La vinculació de l’escola a 
la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat 
de Catalunya es remunta a abans de la fusió, 
a l’any 1988. Han passat ja 25 anys durant els 
quals tota la comunitat educativa hem defensat 
i construït una escola pública de tothom i per 
tothom. Hores d’ara, tot aquest esforç està 
patint l’efecte de les polítiques d’austeritat més 
agressives dels darrers temps.

Catalunya és la comunitat que més ha retallat 
fins al moment en educació, i aquestes mesures 
afecten directament a l’educació dels i les nostres 
filles i fills. Què s’ha  fet fins ara?

1. Augment de les ràtios d’alumnes per classe 
i retallada del personal docent, que comporta 
la massificació de les aules i, en conseqüència, 
la disminució de l’atenció que pot rebre cada 
alumne.
2.  Augment del temps d’espera per a la 
substitució dels docents.
3. Supressió directa de diversos ajuts socials i 
reducció de les ajudes a les famílies i AMPAs: 
beques, transport escolar, acollida matinal i 
ajudes de menjador.
4. Disminució de les dotacions econòmiques 
als centres públics: material fungible, mobiliari, 
instal·lacions, equips informàtics, ...
5. Manteniment del concert a les escoles que 
separen els alumnes per raó de sexe.
6. Disminució de les condicions laborals dels 
docents: reducció dels salaris, augment de 
l’horari lectiu (i per tant pèrdua d’hores de 
preparació i entrevistes), sobrecàrrega d’hores 
per assumir les baixes que no són cobertes, ...

I, sumades a les mesures conservadores 
“amagades” darrera la gran excusa de la crisi 
econòmica, tenim també les adoptades per 
governs anteriors en la cerca d’una “suposada” 
millora de la qualitat educativa, com el Pla 
d’Autonomia de Centres i altres mesures, que en 
realitat pretenen assimilar les escoles públiques 
a empreses privades i encaminar-nos cap a 
un món més competitiu i menys col·laboratiu, 

La nostra lluita, el nostre futur
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Trenca’t la closca

“emoticones”.

Any de cinema
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En clau d’humor

A la Torrentera hem encarregat la carta Astral de 
l’Escola. Aquí us l’ oferim en model abreujat. N’hem 
afegit algun comentàri en clau d’ humor, ( i en ver-
mell) perquè creïem que s’ escau per la versem-
blança amb la nostra realitat.

CARTA ASTRAL DEL TORRENT CAN CARABASSA
Naixement: dilluns 15 setembre 2003

Horta, Barcelona ,Catalunya 
Long: 02E10 Lat: 41N23
Hora naixement: 09:00

Signe Solar: Verge. De sol no ens en falta, a manca 
de persianes,...
Signe Lunar: Taure. taure, mino-taure.
Signe Ascendent: Lliura. No ens en deslliurem de 
les pujades. 
L’Ascendent-La porta cap a l’exterior. És a dir la del 
c/Llobregós.
L’Ascendent simbolitza la manera d’apropar-nos a la 
vida, pot ser, en primer lloc, una imatge que projec-
tem a l’exterior, o un escut, però també una mena 
de porta que s’obre cap al nostre ser veritable i per-
met que flueixi una gran part del nostre jo. La nostra 
està clar, és corredissa i sovint, plena de graffitis.
El Sol - el jo creatiu.
Signe de terra. Es destaca pel seu esperit pràctic i 
metòdic. És disciplinat i honest i coneix bé com fun-
ciona el món material. Per això reciclem llibres.
Per aquest ser, el treball és el contingut principal de 
la vida. Estima l’ordre, passa molt temps estructu-
rant el seu entorn, és modest, reservat, confiat i gau-
deix ajudant els altres. Vet aquí que fan tot el dia 
els Mestres sinó. Dinamisme físic i psíquic-emocional 
que li confereix gran popularitat. Hooome, tu diràs, 
qui no coneix l’ escola?. Suport dels pares (sempre, 
recolzant el projecte) i entesa entre ells.
Grup familiar harmònic i cridaner (sobre tot als par-
tits de futbol). La comunicació, els llibres i el conei-
xement són molt importants. Ves, que li diguin sinó 
a la Teresa.
La Lluna - L’actitud emocional
Els nadius d’aquest signe són equilibrats i flexibles. 
Dogmàtics, casolans, treballen incansablement per 
aconseguir els seus objectius. Veus que bé que ens 
va l’agenda escolar... Persones dignes de confiança, 
sociables, a qui atrauen els plaers mundans. Els 
agrada tot el relacionat amb la natura, l’art i la mú-
sica, i que bé que canten quan s’ hi posen.
Caràcter sociable franc i jovial. Generositat predis-
posada a ajudar, educar, aconsellar i servir d’auxiliar. 
Caram! Clavada.
Mercuri - L’expressió mental
Verge és reservat, formal, recte, honrat i noble no 
en sortirà cap polític, de l’ escola. És un ésser sum-
mament treballador, estalviador, servicial i molt 

ordenat (a casa no gaire). De ment clara, lògica i 
científica. També atorga eloqüència i facilitat per 
expressar-se, fins i tot en diversos idiomes que n’ 
aprengui en Wert. Simbolitza la fi d’un cicle evolutiu 
deu ser això de reciclar-ho tot. Gust i capacitat per 
als estudis, aquí et volia vere jo.
Venus - La forma d’estimar
El distingeix la seva prudència, és molt reflexiu, afec-
tuós i romàntic. Com a signe de l’element terra es 
destaca per la seva saviesa i les seves accions des-
tinades a objectius pràctics.Venus en aquesta Casa 
atorga una sensibilitat telepàtica. Tenim Wiffi?
Mart - L’atreviment d’autoafirmació
El nadiu d’aquest signe és molt afectuós, madur i es-
tretament emotiu, el seu estat d’ànim és molt varia-
ble. Si, així són els nostres fills. Desitja ferventment 
tenir una família harmoniosa per protegir. La Cucur-
bita, en Pepo i la Rita.
Júpiter - El guia cap a un coneixement superior
Reafirma la seva identitat envoltant-se d’amics. Op-
timista, no li falten metes i objectius a la vida, cons-
tantment està mirant cap endavant. Per no ensopegar. 
Sap que el coneixement és poder i també llibertat. 
No a la LOMCE. Sempre guarda expectatives sobre 
el futur, l’educació segueix sent la més popular entre 
aquests nadius. Sí SENYOR: SOM ESCOLA.
Saturn - la necessitat de responsabilitat
Els nadius d’aquest signe són casolans, passionals i 
sensibles. Com a signe d’aigua, es comunica princi-
palment a través dels seus sentiments, a la piscina 
del SAFA
Urà - El procés d’emancipació
El natiu d’aquest signe estima la independència 
(In,Inde,...) i l’espanta el compromís, té una con-
ducta indestructible. És serè, cordial i immensament 
amic dels seus amics i coneguts. Són éssers que pro-
tegeixen la natura, amb gran consciència ecologista. 
Això són els Bombetes Verdes.
Neptú - La consciència còsmica
La quarta casa és la del principi i el final de la vida, 
representa aquella banda de la personalitat que és 
oculta el gimnàs?, les nostres arrels (i Graziel·la). Les 
injustícies de la vida li poden produir mals reals i 
físics. NO A LES RETALLADES!
Plutó - La transformació inevitable l’adolescència?
El repte consisteix a canalitzar l’energia per tal de 
transformar positivament la nostra consciència. Això 
és educar, sí senyor.

“Els astres inclinen, però no obliguen”, diu un antic 
aforisme ,”El savi governa les estrelles, el neci les 
obeeix” i Schopenhauer deia: “El destí barreja les 
cartes, i nosaltres les juguem”.

Després de 10 anys d’ Escola, encara no podem 
treure el sol de les aules, però ves per on, pel que 
acabem de llegir, tot arribarà.
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15 de setembre de 2023: 
Celebrem 20 anys!!!!

Som a l'any 2023, l'escola Torrent de Can Cara-
bassa, al municipi d'Horta, es disposa a celebrar 
el seu vintè aniversari. La data, 15 de setembre, 
coincideix amb la commemoració del  vuitè ani-
versari del final de les retallades. Va ser l'any 
2015 quan es va decidir ja no retallar més, en-
tre d'altres coses perquè no hi havia més per 
retallar ni tisores per utilitzar. 

Però no mirem enrere i centrem-nos en Can 
Carabassa. Aquest 2023, per commemorar 
els seus 20 anys, s'inaugura un gran pitxulí. Es 
tracta d'una escultura dedicada a un petit grup 
d'operaris que es van passar molt temps arre-
glant la façana principal, tant de temps, que ja 
formaven part de l'escenari sense que ningú se 
n'adonés (com diem al nostre país: “Les coses 
del Consorci, es prenen el seu temps d'oci”). 

Can Carabassa ha canviat força la seva fisomia i 
s'ha fet gran, molt gran. Al nou edifici que acull 
l'institut inaugurat fa cinc anys, se suma l'escola 
bressol Carabasseta que tot just fa un any ha 
obert les seves portes. Però això no és tot. El 
menjador s'ha ampliat (encara es recorda amb 
emoció el dia que es va inaugurar el nou espai i 
les llàgrimes de mestres, pares, mares i sobretot 
monitors); s'ha muntat una cooperativa agrícola 
anomenada “Bombetes Verdes” amb productes 
cent per cent ecològics procendents d'un hort 
que és l'enveja de tot el poble i ja fa un parell 
d'anys que gaudim d'una magnífica piscina des-
prés de l'acord d'annexió amb el Safa. Avenços 
que van començar a fer-se realitat gràcies a una 
nova política d'enseyament públic al país allà 
per al 2016. Això sí, l'escola segueix sense tenir 
persianes, no es pot tenir tot.

I és que en ple 2023 Catalunya va endavant, 
poc a poc, però va tirant. Sembla que ja s'han 
posat d'acord sobre quina serà la pregunta que 
es formularà en el referèndum per a la indepen-
dència. Territorialment parlant, Catalunya creix 
després de l'annexió de la Franja, on mai van 
deixar de parlar català mentre d'altres pretenien 
introduir el LAPAO. I aquest serà l'any, ara sí, 
que se celebrarà el judici pel cas Palau. Hi ha 
certa curiositat per veure com i en quin estat hi 
assistiran Fèlix Millet i Jordi Montull.

Aquest 2023 Catalunya és capdavantera en 
molts àmbits, per exemple en  l'esportiu. Els 
clubs de futbol catalans estan entre els més po-
tents d'una Europa sense moneda única i cada 
cop amb més estats, equips de prestigi com el 
CF Sant Adrià-El Prat (anteriorment conegut com 
Espanyol); el Girona, que causa sensació pel 
seu joc innovador instaurat pel tècnic Xavi Her-
nández; un nou Barça dirigit per Gerard Piqué i, 
especialment, l'Horta, que va assolir l'ascens de 
categoria un any abans sota les ordres de Pelle-
grini. Els èxits no es limiten al futbol i Catalunya 
és capdavantera en especialitats com el  moto-
cicisme, les bitlles catalanes i el korftball. Desta-
quem també en ciència, tecnologia i en l'àmbit 
cultural, amb noms il·lustres com el de Màrius 
Serra, recent Nobel de Literatura, Els Amics de 
les Arts que omplen el Covent Garden o el de 
Cesc Gay que aquest any ha guanyat el primer 
Oscar pel cinema català gràcies a la seva última 
pel·lícula “Tot sobre la Ramoneta” 

I alguns us preguntareu, i què passa a Espa-
nya? Poca cosa a dir, segueix sent una monar-
quia parlamentària, ara sota la regència del Rei 
Froilán que ha heretat l'afició per les escopetes 
que tenia el seu avi, i la presidència d'Esperanza 
Aguirre que va derrotar en les urnes José María 
Aznar. De Rajoy ningú no se'n recorda. 

El més important, però, és que a l'escola cele-
brem 20 anys i a la revista commemorem els 
40 números en una edició especial. Algunes co-
ses no han canviat i els qui fem La Torrentera 
ens seguim reunint, seguim il·lusionats, seguim 
rient i compartint grans moments, això sí, hem 
substituït la copeta de vi per una tassa de tisana.

En clau d’humor
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Aquestes han estat les propostes dels/de
les alumnes per a les samerretes 

commemoratives del 10è aniversari de l’escola

Dissenys samarreta commemorativa
Solucions del Trenca’t la closca
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ginació, esperàvem amb il·lusió el paquet de la 
impremta per veure com havia quedat.
Recordo amb estima aquells dies. La revista era 
una eina modesta, però oferia un espai propi a 
tots els col·lectius de l’escola per parlar de coses 
properes, de la vida escolar, però també de la 
vida familiar, del nostre entorn. També, potser 
sense que en fos la intenció inicial, La Torren-
tera és un testimoni de la història de l’escola i, 
la veritat, la idea m’agrada. Tinc la certesa, a 
més, que en els últims anys ha millorat perquè 
la vam deixar en mans amoroses. Així que em 
sento contenta que arribi als 10 anys. És com 
amb els fills, que creixen, canvien, es transfor-
men, i sempre els estimes!

Carme Ayuso
Ex-mare de l’escola i col·laboradora de la revista en-
tre 2003-2009.

Els 20 números de la Torrentera han es-
tat possibles durant 10 anys gràcies a tots 
aquests col.laboradors:
 
Francesc Aguiló, Anna Aixalà, Maite Alcaine, 
Carme Ayuso, Matilde Batalla, Ana Blanco, 
Lluís M. Bou, Pepa Carbonell, Pilar Chocarro, 
Carles de la Prida, Mar Duran, Silvia Garcia, Ro-
ser Güell, Marta Jiménez, Marga Lostes, Isaura 
Molist, Javier Monsalve, Jaume Moseguí, Montse 
Pallerols, Jordi Ribé, Roser Romero del Castillo, 
Teresa Sáez, David Serra, Anna Solana, Carme 
Solés, Gemma Vernet i Miquel Viñals.

    

  Deu anys d’escola, vint números 
de La Torrentera. 

Recordo el començament com si fos ahir. Triar un 
record entre mil és molt difícil... Potser recordo 
com va ser de fàcil constituir un equip de redac-
ció, tant que costa sempre trobar gent! Però per 
fer La Torrentera va ser molt fàcil, tant mestres 
com pares i mares ens vam enganxar de pressa. 

Calia buscar-hi un nom…La Torrentera, d’una 
banda, fent referència al nom de l’escola (esco-
llit per les famílies de les dues escoles-mare, en 
al·lusió al topònim d’on és situada). D’una altra, 
animats per la idea que una torrentera arrosse-
ga un cabal d’energia que pot anar augmentant 
a mesura que avança tot contribuint a la vida de 
l’entorn.

Recordo el número extra que vam fer sobre la se-
tmana cultural que s’havia fet a l’escola en rela-
ció amb el centenari d’Horta. Haguéssim pogut 
omplir tres revistes amb tot el material!  També 
recordo quan ens vam “professionalitzar” una 
mica més amb l’edició. Els primers números els 
havíem fet editant en Word !!! Ens costava molt i 
molt fer entendre que no ens havien de fer arri-
bar pàgines muntades, sinó text sense format 
i imatge per separat. I ja no diguem res sobre 
respectar la mida dels documents!

Una cosa curiosa: tot i que, evidentment, sem-
pre sabíem què s’hi deia i coneixíem la compa-

Actual equip de La Torrentera

Pensaments, mans, fets


