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Celebrem la trobada de l'Amistat a Berga
El dissabte dia 19 d’octubre, tots els
nens i nenes que volguérem anàrem a
Berga, a la XI Trobada de l’Amistat.
Vam marxar a les 3/4 de 8 des de La
Creu de Cassà. Una vegada a Berga,
l’autocar ens va deixar al pàrquing de
Queralt i d’allà vam pujar a peu per
unes escales fins arribar pràcticament
al cim de la muntanya. Llavors vam
esmorzar i acte seguit entràrem dins
del santuari on vam cantar algunes
cançons i vam veure un audiovisual.
Més tard, vam anar a l’escola La Salle
Berga on ens vam ajuntar per grups
amb la missió d’anar a trobar valors en
el mercat de la població tot realitzant
diferents tipus d’activitats.
En acabar, vam tornar a la Salle seguint els gegants i cap grossos de la
vila.
Quan vam arribar a l’escola, vam dinar mentre quatre pallassos molt riallers ens entretenien molt bé fins a l’hora d’anar a veure un petit concert de
rock català. Acabat el concert, alguns
germans de la Salle feren un petit discurs de comiat. Després ens donaren
berenar i un detall de la Trobada de
l’Amistat 2002 a Berga.

Meritxell Raurich
Judit Serrat
6è-A

En aquesta pàgina, dues imatges del grup de cassanencs del col·legi La Salle
que vam anar a Berga

SORTIDA A L'ESCOLA
D'HOSTALERIA
El passat 17 d’octubre, els alumnes de
4t d’ESO vam anar a l’Escola d’Hostaleria
de Girona.

Només d’entrar-hi, una olor boníssima
s’endinsà en els nostres nassos... La primera activitat que vam dur a terme va ser
una xerrada sobre l’alimentació per als joves d’avui. Va ser molt interessant i vam
conèixer els hàbits alimentaris que “hauríem” de tenir.
Tot seguit vàrem fer una visita per l’esco-
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la (sobretot per les cuines), on tots els
cuiners estaven preparant el dinar, i els
alumnes de pastisseria feien els panellets.
Després de veure tant de menjar, ja ens
va començar a venir gana... Arribava l’hora de seure a taula. El dinar el vàrem fer a
l’Escola mateix; però, abans, ens van ensenyar les “maneres de comportar-se” en
una d’aquestes taules en les quals no
mengem habitualment, és a dir, plena
d’una coberteria exquisida. Seguidament
vam començar l’àpat, tot posant en pràctica allò après. Vam menjar amanida de
pasta, vedella estofada i braç de nata i
trufa. Tot havia estat cuinat i servit pels
alumnes de l’Escola.
Va ser una experiència molt enriquidora i divertida alhora, i va servir moltíssim a
tots aquells que l’any que ve vulguin estudiar hostaleria.

Sandra Ferrer i Bofill
4t ESO

RUTA

DEL

MODERNISME

El passat divendres, dia 25 d’octubre,
vam fer una excursió a Barcelona per la
Ruta del Modernisme. Primer vam visitar
la Sagrada Família, que és un dels elements arquitectònics més impressionants
del modernisme. El temple expiatori de la
Sagrada Família encara no està acabat
però d’aquí a un temps (100 anys) diuen
que l’acabaran.
Antoni Gaudí, l’arquitecte del temple, el
va dissenyar d’una manera especial. Va
fer-hi 18 torres: 12 eren els apòstols, de
les quals n’han construït 8 i les altres estan per aixecar; 4 eren els evangelistes
(Marc, Lluc, Mateu, Joan); una és la Mare
de Déu i la restant representa Jesús.
Aquesta serà la més alta de totes amb
170 m d’alçada, coronada per una creu.
També de la Sagrada Família hi ha edificades altres façanes, com per exemple la

Dos moments de l'estada dels alumnes de 4t d'ESO a l'escola d'hostaleria
del naixement, que representa la infantesa de Jesucrist, i la de la passió, que
són la rècula de fets que segueixen la
mort de Crist. La façana que falta és la de

la glòria, que anirà bastida damunt del
carrer Mallorca, que servirà d’entrada principal. Nosaltres vam tenir l’oportunitat de
pujar en una de les torres que servirà de

Mobles CASADEVALL
Matalasseria
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campanar i baixar per una altra.
Després de fer tota la visita a la Sagrada Família, vam anar cap a una zona de
l’eixample anomenada l’Illa de la discòrdia, perquè és on hi trobem tres cases modernistes juntes i de tres arquitectes diferents: Lluís Domènech i Montaner (casa
Lleó Morera), Josep Puig i Cadafalch
(casa Ametller) i Antoni Gaudí (casa
Batlló). La casa Lleó Morera destaca per
la seva gran balconada i per la quantitat
de ferro forjat que hi ha; l’Ametller destaca per la seva gran varietat de colors; la
casa Batlló també destaca pel color de la
façana; però també per moltes altres coses: els balcons que figuren màscares;
les columnes, óssos; la teulada sembla
l’esquena d’un drac amb escates i una
petita torre imita la llança de St. Jordi. Hi
ha gent que diu que aquesta casa representa la llegenda de sant Jordi perquè
les cares dels balcons i les columnes en
forma d’óssos són les restes de les persones que el drac (teulada i casa) s’ha
menjat i que sant Jordi ha matat clavant-li
una llança (torreta) al cor. També vàrem
veure la casa Milà o Pedrera que té unes
grans finestres per on s’il·luminaven molt
bé totes les habitacions; la façana és ondulada i representa les ones del mar i les
xemeneies semblen soldats.
Després de veure això vam anar cap al
Parc Güell a dinar. El Parc Güell també és
una obra d’Antoni Gaudí, i per això té un
sentit especial per als barcelonins. Gaudí
a l’entrada hi va voler posar un drac que
va anomenar Drac guardià de les aigües.
Darrera el drac hi va fer una sala amb columnes que serviria de mercat a la urbanització que havia de ser l’actual parc
Güell. Aquest temple-mercat té unes 84
columnes que a la part inferior estan recobertes de trossos de ceràmica blanca
(trencadís).
En el parc Güell també hi ha altres coses importants, com per exemple el banc
ondulat i la Casa Museu. Allà al parc Güell
vam fer un joc i després vam marxar un

Els alumnes de primer d'ESO també van fer una jornada de convivència , que
va servir per trencar la monotonia dels dies de classe i aprendre altres valors
amb la resta de companys.

centre
d'estètica
i quiromassatge
Isabel Gener
C/ Dels Dolors, 3
17244 Cassà de la Selva

Tel. 972 460 640
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altre cop cap a Cassà.

Gerard Prat Vilà
2n ESO

LA CASTANYADA
Les tradicions són per seguir-les. Per
això un any més hem celebrat la festa de
la castanyada a l’escola amb un temps
més propi de primavera que de l’època
en què ens trobem.
La castanyera dels més petits es va fer
present una diada més a l’hora de torrar i
repartir les castanyes als nens i nenes
d’Educació Infantil . Amb uns ulls grossos
com taronges miraven com la torradora
anava donant voltes enmig les flames i el
fum. Inclús algun més atrevit va ajudar als
castanyers oficials en la seva tasca.
Mentrestant, els alumnes de Primària
entonaven cançons ben acompanyats
pels músics de la casa que portaven un
bon ritme i una coral de veu femenines
ens sorprenia a tots amb el seu bon to
musical.
Per acabar, una paperina de castanyes
per cada alumne per continuar la tradició.

...I

ELS DE

SECUNDÀRIA

TAMBÉ MENGEM
CASTANYES
Segons les referències meteorològiques, el dia 31 d’octubre havia de ser “passat per aigua”. Semblava, doncs, que
hauríem de deixar la celebració de la castanyada dels alumnes d’ESO per un altre
dia. Tot estava, però, a punt: l’alumnat de
4rt amb el material per fer les proves; la
resta d’alumnes distribuïts en grups de joc;
les castanyes, les broquetes i les botifarres preparades per coure..., i les ganes
de poder passar un dia diferent no faltaven a ningú. Finalment, sembla que el
temps va solidaritzar-se amb la nostra il·lusió i ens va permetre de portar a terme
tot allò que estava previst; això sí, amb
dues curtes estones de pluja fina durant
el matí. A la tarda, encara vam gaudir d’una
estona de sol mentre menjàvem unes
bones castanyes torrades.

ELS

DE

4T,

ALS

ÀNGELS

Com que aquest any estem estudiant la
comarca del Gironès, vam creure oportú
donar un tomb per un dels llocs més característics: els Àngels.

Els alumnes van gaudir de la castanyada
No va ser però l’únic lloc que vam visitar ja que també ens interessava conèixer altres indrets i pobles de la mateixa.

Girona, Celrà, Bordils, Madremanya van
ser alguns dels pobles que vam visitar i
que per molts dels alumnes eren desco-
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Mestra i logopeda en formació psicològica
Especialitzada en:
- Tartamudeses
- Fracàs escolar
- Pors infantils
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classes
particulars
de reforç
escolar
De 5 a 9 anys

C/ Catalunya. 2 - tel. 972 46 01 40
17244 Cassà de la Selva
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Castanyes i carbasses, tradicions de
tardor
neguts.
A Girona vam veure el lloc on l’Onyar i
el Ter ajuntaven les seves aigües , a Celrà
el polígon industrial ,un dels més importants de la comarca. Ens vam parar també a Madremanya, un poblet on la majoria de cases tenen la façana de pedra a
l’igual que els carrers.
L’arribada al Santuari la vam voler fer a
peu. D’aquesta manera, l’autocar ens va
deixar un parell de quilòmetres abans
d’arribar-hi i caminàrem fins allà.
La vista des de dalt era magnífica ja que
la mica de tramuntana que feia havia esbargit qualsevol núvol i boirina i podíem
veure el golf de Roses molt nítidament.
Fou una jornada cansada i culturalment
profitosa.

