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editorial

Una vegada més us presentem un recull d’algunes de les

activitats desenvolupades durant el curs.

Dos esdeveniments prou significatius han emmarcat aquest any

2003: els 800 anys de presència mercedària i la trobada dels

nostres col·legis entorn a la VI Olimpíada.

Convençuts de la nostra tasca educativa basada en una concepció

cristiana de l’home i del món, volem ajudar al nostre alumnat a

adquirir un compromís lliure i constructor de pau en un món més

just.

Pares esperem la vostra col·laboració, per poder fer realitat

aquest projecte.

L’Equip Directiu
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El professorat us dÛna
 la benvinguda

Berenar del Domund i Tómbola Solidària
Els diners recollits es van destinar a projectes que ajuden als

més desafavorits del Tercer Món

Feia poc més d’una setmana
que havia començat el nou

curs. El calendari marcava el dia
24, dimarts, festa de la Mercè. I
així ho vam celebrar en el Col·-
legi.
La festa va començar amb una
missa a la parròquia de Sant
Llorenç, on hi van participar
pares, professors, mestres, alum-

Inici de curs
BREUS  BREUS  BREUS  BREUS

Tot el Col·legi té molt present
que la  so l idar i ta t  no

solament s’ensenya de paraula,
sinó que també s’aprèn fent bo-
nes  acc ions .  Aquest
curs en destaquen dues en les
que hi participen tots els alum-
nes ,  professors
i famílies: el berenar del Domund
i   la  Tómbola  So l idàr ia .  Del
b e r e n a r
es van recollir 1.314 euros que

CURS 2003-2004

1000 anys de presència cristiana a
Sant Feliu de Llobregat

Amb motiu de la inauguració
d’aquesta exposició a la parròquia

de Sant Llorenç, els cursos de
primer a quart d’ESO, durant el mes
de novembre, van visitar i treballar
un qüestionari sobre l'exposició,

que commemorava el Mil·lenari de
Sant Feliu

de Llobregat.

VI Edició de la Caminada a
Montserrat

Amb ganes de caminar, amb cants i
rialles, aquest any, la nit del 25 al

26 d’octubre, es va dur a terme una
nova edició de la caminada a

Montserrat.
El temps va acompanyar al grup

d’intrèpids excursionistes que van
fer cami vers la muntanya santa.

El bon ambient va vèncer la son i el
cansament, i a l’arribada als peus
del Monestir, ja es parlava de la
nova edició per al proper curs.

Cangur 2003
Al mes de març es va celebrar el

concurs matemàtic
Cangur. Un seguit de
proves, endevinalles i
enigmes matemàtics

que van posar a prova
als joves d'arreu de

Catalunya. El nostre centre va
participar amb els següents alumnes
de 2n cicle de l'ESO: Albert Martos,

Dani Llamas, Xavi Bassons, Ester
Cuñado, Alejandro Santervás i Sara
Vera. Va destacar la desena posició

que va assolir l'Albert Martos d'entre
milers de participants. Enhorabona!!

Castanyada
A l'escola hem fet una gran festa

disfressats de castanyes. Els nens i
nenes de 3r i 4t han repressentat el
conte de "Marieta la castanyera".Que
bé ho han fet! Ens ha agradat molt!
Després hem cantat les cançons de

la  castanyada i els castanyers i
castanyeres ens han repartit les

castanyes.
Que bones! Nyam ... nyam..!

nes i ex-alumnes. Tot seguit, a les
dotze, vam continuar al Col·legi
amb un festival de dances tradi-
cionals catalanes ofert pels alum-
nes de primària. Tanmateix els
alumnes de primer d’ESO van
representar el ball dels Turcs i
Cavallets.
Un piscolabis ofert a tots els as-
sistents va tancar aquesta festa
que va ser molt reixida i participa-
da.

Festa de la Mare de Déu de la Mercè
Les dances tradicionals van ser les protagonistes

van ser destinats als missioners
que ajuden  als més desfavorits
dels països del tercer món.
Els diners recollits a la tómbola
solidària van arribar a 2.000
euros gràcies a la col·laboració
d’aquells que van participar en
la tómbola i als donatius de
persones anònimes. Els diners
van ser lliurats a l’ONG Mans Mer-
cedàries per a finançar els seus
projectes a l'Àfrica.

GRÀCIES A TOTS!!
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PREMIS SANT JORDI

octubre

Premis

Conte
Cinquè:
Ha desaparegut... de Patricia Muñoz
Sisè:
La llibreria de la imaginació de Jesús López
L’estel que es va aturar a la meva finestra de Tania
Suárez
Poesia
Cinquè:
Els avis de Marc Frutos
El avis de Ainhoa Colom
Sisè:
La guerra d’Alicia Díaz
La bombolla de sabó de Àlex Ramos

Finalistes conte
Nesi Francisco (1r ESO) “Història d’un cleenex”
Ana Montiel (2n ESO) “El cim del llop”
Alejandro Santervás (4t ESO) “El meu cap està més boig
que el món que m’envolta”
Finalistes poesia
Marc López (1r ESO) “T’estimo”
Irene García (4t ESO) “Un somni irreal”
Guanyadors conte
Mireia Mestres (1r ESO): “I malgrat tot, amigues”
Jordina Fandiño (2n ESO) “Una taronjada”
Gemma Sagrera (3r ESO): “Cercant el meu passat”
Laia Solsona (4t ESO) “Esperança”
Guanyadors poesia
Victor Frutos (1r ESO): “Cel”
Francisco Real (2n ESO) “Era un dia com el d’avui”
Jennifer Fernández (3r ESO) “Amistat anònima”
Ester Cuñado (4t ESO) “Catalunya”

Primer: contes col·lectius
La princesa i el roser
El drac volador
L’ocell que no podia volar
El gat i el gos
Segon: contes col·lectius
El rellotge que no tenia busques
La sireneta que volia ser una estrella

Conte
Tercer:
La girafa que volia ser baixa d’Anna Gil
El dia que en Joan es va tornar un gos de David López
Quart:
Història d’una formiga viatgera cap al cel de Cristina
Rosales
El mag, la nena i els sis clips voladors d’Alba Serrano
El gat està trist de Jordi Cabo
Poesia
Tercer:
El cavall de Sílvia Andreu
El romaní de Gorka Fernández
Quart:
La lluna d’Albert Cañadell
Amor de Paula Herrero
El camp de David Ramos
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Finalistes
Marc López (1r ESO)
Ana Montiel (2n ESO)
Guanyador
Mireia Mestres (1r ESO)

Silvia Castellà (Sisè) 2a

Carolina Ruiz (Sisè) 5a

Els alumnes de sisè van aconseguir el primer premi en la seva
categoria.

CONCURS NACIONAL DE ROSES

CONCURS LITERARI DE SANT FELIU
DE LLOBREGAT

Aquest 
de pres

CONCURS D'EDUCACIÓ VIAL
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Olimpíada Mercedària
Arriba la flama olímpica

La cerimònia d'inauguració

Us convido a
recordar alguns
dels millors
moments de
l'Olimpíada

El dia 30 d'abril a la plaça de la Vila, l'alcalde de la ciutat i
el regidor d'esports amb altres membres del consistori
van inaugurar la sisena edició de les Olimpíades
Mercedàries procedint a l'encesa de la torxa.

L'acte central va tenir lloc el dia 1 de
maig al Pavelló d'Esports. El cicle
superior d'E. Primària i l'etapa d'ESO
ens van fer gaudir amb les seves
coreografies, però guardem
especialment a la memòria la
magnífica història dels Jocs Olímpics
centrada en la figura d'en Pierre de
Couvertain, que van realitzar els
alumnes del Cicle Mitjà.

Una nombrosa representació dels alumnes de l'escola
va recórrer els carrers de la ciutat acompanyant la torxa
olímpica. No hi podia faltar la nostra mascota,en Vert, ni
els "intrèpids" reporters motoristes del "canal de TV La
Mercè".

La torxa arribava finalment a l'escola i un alumne de
quart d'ESO ajudava a un dels seus companys més
petits de P3 a encendre el pebeter, que es va
col·locar enmig del pati, davant la mirada de tots els
altres companys i professors.
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Amb el pavelló ple de gom a gom i tots els esportistes en pista, es van iniciar els parlaments:l'alcalde la ciutat, la
Mare Provincial de les Religioses Missioneres Mercedàries, la directora del nostre col·legi i el president de
l'Associació de Pares. L'acte va acabar amb l'arribada de la torxa i es van donar per inaugurats els Jocs.

Santander. Van fer un gran esforç
per poder estar amb nosaltres.
Moltes hores de camí. Eren els més
esperats ... tothom volia acollir-los
a casa seva. Gràcies per venir!!

Saragossa. No saben com s'ho van
fer per moure tanta gent. Eren
presents a gairebé totes les
modalitats. Felicitats!!

Sant Feliu. Tothom s'hi va bolcar:
180 esportistes, 90 famílies
acollidores i un excel·lent equip de
voluntaris. Fantàstic!

Martorell amb la seva mascota,
la Closqui, al capdavant; una
mascota amb experiència. Ja
n'ha vist uns quants jocs! Va ser
el col·legi amb més esportistes
participants. Visca!!

I va començar la desfilada dels
participants. El Col·legi de la Mercè
de Barcelona va ser l'organitzador
dels darrers Jocs. Tots els teniem
molt presents; van ser un model a
seguir!
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Olimpíada Mercedària
Comencen els Jocs

Les competicions de futbol-sala es
van disputar a les pistes
poliesportives. L'esforç i les ganes
de fer-ho bé van ser presents des
dels benjamins fins als juvenils.

També les pistes poliesportives
van acollir les exhibicions de
patinatge dels col·legis de Sant
Feliu i Santander. Malgrat la
megafonia, l'espectacle va resultar
tan bonic com tots esperàvem.

Tennis taula. Sota l'ombra dels
arbres, es van col·locar les taules
perquè qui volgués ens pogués
demostrar que era un crack de les
raquetes. I tant que ho van fer!!

El camp de futbol va deixar de veure la pilota per un
dia i es va convertir en una gran pista d'atletisme amb
un munt de corredors entusiastes.

En el Pavelló Municipal es van poder jugar els partits
de bàsquet de totes les categories. El cadet masculí
Martorell- Sant Feliu va ser un dels més interessants.

"Escac i mat". Es va dir unes quantes vegades i es va
demostrar que els petits poden guanyar els grans.

La piscina es va omplir de nedadors amb ganes de
fer metres. Es va competir en les modalitats de crol,
esquena i braça.
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Alguns dels equips

Bàsquet Aleví masc. Martorell

Bàsquet Infantil masc. Saragossa

Bàsquet Juvenil fem. SaragossaBàsquet Benjamí mixte Martorell

Futbol-sa la Juvenil masc. Barcelona

Bàsquet Aleví fem. Martorell

Bàsquet Aleví masc. Sant FeliuFutbol-sala Cadet masc. Saragossa

Bàsquet Infantil fem. SaragossaBàsquet Infantil fem. Barcelona

Bàsquet Aleví fem. Barcelona

Futbol-sala Infantil masc. Barcelona

Futbol-sala Aleví masc. Martorell

Bàsquet Cadet fem. Santander

Bàsquet Benjamí masc. Martorell

Bàsquet Infantil masc. Saragossa

Furbol-sala Infantil masc. Sant Feliu

Futbol-sala Juvenil masc. Sant Feliu

Futbol-sala Infantil masc. Sant Feliu

Bàsquet Benjamí mixte Sant Feliu

Bàsquet Infantil fem. Sant Feliu Atletisme fem. Sant Feliu

Bàsquet Infantil masc. Sant Feliu

. . .

Bàsquet Cadet masc. Sant Feliu
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Olimpíada Mercedàriar   (APA)
El sopar de germanor

La cloenda

El dia 3 s'acabava la Olimpíada amb el lliurament de
medalles i d'un clauer commemoratiu de
l'esdeveniment a tots els esportistes i voluntaris.

Les directores titulars dels cinc col·legis merceda-
ris i els presidents/tes de les APAS van rebre un
obsequi com a record de les jornades, en presència
del regidor d'esports de l'Ajuntament de Sant Feliu.

Va arribar l'hora del relleu. Uns quants alumnes
representants de l'escola de Sant Feliu van fer el
lliurament de la bandera olímpica i de la torxa als
alumnes del col·legi de Saragossa. Començava el
compte enrere.

La festa de cloenda es va acabar amb
l'actuació de la Colla de Diables de Sant Feliu i
la Mula de l'ACF.

El sopar de germanor va aplegar unes 800 persones que van acabar ballant gràcies a la disco-mòbil instal·lada a
l'escenari del Pavelló. Renoi quina festa!
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Cadet
1. Martorell A
2. Sant Feliu B
3. Sant Feliu A
Juvenil
1. Barcelona
2. Sant Feliu

BÀSQUET

Aleví femení
1. Martorell
2. Barcelona
3. Saragossa

Infantil femení
1. Barcelona
2. Santander
3. Sant Feliu

Cadet femení
1. Martorell
2. Saragossa A
3. Saragossa B

Benjamí masculí
1. Martorell
2. Sant Feliu

Aleví masculí
1. Martorell
2. Sant Feliu

Infantil masculí
1. Saragossa
2. Sant Feliu

Cadet masculí
1. Sant Feliu
2. Martorell
3. Saragossa

TENNIS TAULA

Benjamí
1. Joel Rosillo (Martorell)
2. Eduard Santos (Martorell)
3.Guillem Galvé (Barcelona)

Aleví
1.  Xavier Duran (Sant Feliu)
2. Albert Malaret (Sant Feliu)
3. Cristian Ramos (Sant Feliu)

Infantil
1. David Jiménez (Sant Feliu)
2. Asier Alonso (Sant Feliu)
3. Jaime Lear (Saragossa)

Cadete
1. Nacho Pardos (Saragossa)
2. Alejandro Santervás (Sant Feliu)
3. Ferran García (Sant Feliu)

CROSS

Aleví femení
1. Patricia Rubio (Sant Feliu)
2. Amaya Rocha (Saragossa)
3. Miriam Rodríguez (Sant Feliu)

Aleví masculí
1. Cristian Ramos (Sant Feliu)
2. Pol Adame (Sant Feliu)
3. Ruben Lino (Sant Feliu)

Infantil masculí
1. Genis Alonso (Sant Feliu)
2. Guillermo García (Saragossa)
3. Jaime Lear (Saragossa)

Infantil femení
1. Cristina López (Sant Feliu)
2. Patricia Fernández (Santander)
3. Miriam Escribano (Sant Feliu)

Cadet masculí
1. Francisco J. López (Saragosa)
2. Elkar Pérez (Sant Feliu)
3. Carlos Alquezar (Saragossa)

FUTBOL-SALA

Benjamí
1. Santander
2. Martorell
3. Barcelona

Aleví
1. Barcelona
2. Martorell
3. Sant Feliu

Infantil
1. Martorell
2. Sant Feliu A
3. Saragossa

Classificacions
NATACIÓ

25 m Esquena masculí benjamí
1. Jorge Cifuentes (Saragossa)
2. David Ramos (Sant Feliu)
3. Sergi Roldan (Sant Feliu)

25 m Esquena femení benjamí
1. Helena Rodríguez (Sant Feliu)
2. Cristina Rosales (Sant Feliu)

25 m Esquena masculí aleví
1. Aleix Fajardo (Sant Feliu)
2. Xavier March (Martorell)
3. David Fernández (Sant Feliu)

25 m Esquena femení aleví
1. Vanessa Villen (Sant Feliu)
2. Carolina Ruiz (Sant Feliu)
3. Alicia Sancho (Santander)

50 m Esquena masculí infantil
1. Álex Márquez (Martorell)
2. Carlos Llavero (Sant Feliu)
3. Marc Molina (Sant Feliu)

50 m Esquena femení infantil
1. Cristina Pérez (Martorell)
2. Sara Esteve (Sant Feliu)
3. Marta Tejerina (Santander)

50 m Esquena masculí cadet
1. Jordi Turné (Sant Feliu)
2. Gonzalo Celeizabal (Santander)

25 m Lliures masculins benjamí
1. Jorge Cifuentes (Saragossa)
2. David Ramos (Sant Feliu)
3. Sergio Roldán (Sant Feliu)

25 m Lliures femenins benjamí
1. Cristina Rosales (Sant Feliu)
2. Helena Rodríguez (Sant Feliu)

25 m Lliures Masculins alevins
1. Aleix Fajardo (Sant Feliu)
2. Xavier March (Martorell)
3. David Fernández (Sant Feliu)

25 m Lliures  femení aleví
1. Carolina Ruiz (Sant Feliu)
2. Vanessa Villén (Sant Feliu)
3. Alicia Sancho (Santander)

50 m Lliures masculí femení
1. Alex Márquez (Martorell)
2. Marc Molina (Sant Feliu)
3. Carlos Llavero (Sant Feliu)

50 m Lliures femení infantil
1. Cristina Pérez (Martorell)
2. Sara Esteve (Sant Feliu)
3. Marta Tejerina (Santander)

Fins a la propera ...
Cansats, però amb la sensació
gratificant de la feina feta i el goig
de veure que una vegada més les
nostres escoles havien gaudit de
la convivència i la companyonia que
des de sempre caracteritza
aquestes trobades esportives.
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Els nostres alumnes

P5 A i B

Primer A Primer B Segon A

Segon B Tercer A Tercer B Quart A

Quart B Cinquè A Cinquè B

P3 A P3 B

P4 A P4 B
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CICLE MITJÀ

Els dies 9, 10 i 11 d’abril els nens de tercer i
quart de primària vam anar de colònies a
Can Bajona. És una granja – escola on vam
fer diverses activitats i tallers: l’hort, la
granja, l’elaboració del pa i perfums.
Vam sembrar, plantar, regar, treure les
males herbes. Després de netejar la cort i el
corral vam munyir la “Barbie” i vam donar de
menjar a porcs, cabres, cavalls...
També vam anar a la muntanya a collir
romaní i
farigola per
omplir les
bossetes i les
ampolles de
colònia.
A la nit, a la
discoteca ens
ho vam passar
molt bé.
Aquestes
colònies ens
vam agradar
molt!

De colònies

CICLE INICIAL

Del dia 3 al 5 de juny, els alumnes de Cicle
Inicial vam anar de colònies a Cabrera de
Mar.
Després d’unes dies de nerviosisme prepa-
rant l’equipatge: samarretes, pantalons, sacs
de dormir... i d’un agradable viatge en auto-
car, vam arribar al nostre destí a la Torre
Ametller; una casa molt acollidora, al igual
que els seus voltants, on vam poder gaudir
dels seus paisatges.
Vam realitzar diverses activitats relacionades
amb el món dels pirates.Tampoc van faltar
jocs dirigits i lliures.
Hem de dir que no ens va mancar la diversió,
van estar uns dies molt intensos en els que a
partir d’aprendre coses interessants, també
ens vam conèixer una mica més. Ens hi vam
adaptar molt bé, ja que tant el professorat
com els monitors en tot moment van tenir un
tracte agradable i molta paciència per a
integrar-nos en les activitats i jocs que vam
fer.
Guardem un record molt agradable i esperem
amb il·lusió gaudir de noves aventures.

LA BISBAL DE L'EMPORDÀ

Els nens i nenes de
cinquè vam anar de
colònies a la Bisbal de
l'Empordà els dies 23,
24 i 25 d'abril. Ens ho
vam passar molt bé
perquè vam fer moltes
activitats: tirolina,
rocòdrom, taller de
rajoles, itinerari amb
bici de muntanya, quads... Van ser uns dies de convivència
amb els companys de classe però enmig d'un entorn molt
natural i amb activitats completament diferents. Per a molts
de nosaltres era la primera vegada que conduíem un vehicle
a motor i va ser genial!!

EDUCACIÓ INFANTIL

Els dies 28, 29 i 30 de maig
P4 i P5 vam estar de colònies
a Riera de Ciuret. El matí del
dia 29 va ser emocionant
perquè esperaven a P3 i els
hi vam fer una rebuda amb
serpentines, banderetes,
confeti...
De tallers vam fer botifarra i
galetes; tot boníssim.
A la nit, només teníem ganes
de dormir per somniar en el
proper dia, tot ple de sorpre-
ses i activitats.
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LA MASELLA: QUINA PASSADA!!!

Aquest any, els alumnes de primer, segon
i tercer d’ESO vam anar a esquiar a la
Masella. Quin dia tan fantàstic! Tot ens va
acompanyar: ens va fer un sol tan agradable
que fins i tot ens vam posar ben morenets. El
curset per nivells va ser genial. Només
començar ja se sentien les primeres rialles
dels companys que intentaven col·locar-se
les botes
o d’aquells qui queien del “telearrastre”
i xocaven amb els que venien darrere. Pujar,
caure i baixar. Ve't aquí el resum. Gairebé
sense forces i amb els peus ben inflats ja
estem pensant en tornar-hi l’any vinent.

VIATGE A PARÍS 4t d’ESO 2003

Aquest any, com els passats, els alumnes
de 4t d’ESO han fet el viatge de fi de curs
a París. La sortida després dels "plors" de
pares, mares, germans i ... amics es va
fer amb moltes ganes. Tots enfilàvem un
viatge molt especial.
La primera destinació va ser Poitiers, per
poder gaudir de Futuroscope – el parc
més gran de la imatge d’Europa. Allà van
veure totes les atraccions interactives
(viatges dins de cotxes que volaven,
entrar dins el mar amb una nau, viure
tridimensionalment en un país submarí
...) La veritat és que més d’un va sortir
blanc com el paper, ben marejat.
Després de dinar i sopar una mica de
pollastre amb patates (només una mica)
sortíem direcció París. Visita a la ciutat,
la Villete, Notre – Dame, Montparnase, El
Sacre Couer, i més i més i més... Profe
hem de caminar més? Senyo, quant falta
per acabar? Quan trigarem a marxar?
Demà anem a Euro Disney?, ... Tothom
cansat de caminar, de veure coses i, és
clar, amb molta gana; era l’hora de sopar
i tots esperàvem amb entusiasme PATA-
TES AMB POLLASTRE.
A l'endemà vam arribar a Euro Disney.
Vam pujar a les atraccions, vam veure
com són els efectes especials a les pel·-
lícules al parc del cinema, vam fer-nos
fotos amb els personatges Disney i vam
dormir a un poble de l’Oest amèrica.
Quina sort aquí hi havia un buffet i es
podia escollir el sopar; malgrat tot
encara hi va haver algú que va demanar
PATATES AMB POLLASTRE.
Els darrers dies compres i més compres.
Les botigues d’Euro Disney van quedar
buides perquè tots vam comprar regals
per la família i els amics, que mira que
els trobàvem a faltar, oi?

LA SEU D'URGELL

Els dies 26, 27 i 28 de febrer els alumnes
de sisè vam anar a la Seu d'Urgell. Van ser
unes colònies amb activitats molt engresca-
dores: el primer dia vam anar a Guils de
Cerdanya a fer esquí de fons; l'endemà vam
visitar la ciutat de La Seu i el parc del Segre,
on vam fer piragüisme. A la nit vam fer un
divertit ball de disfresses i el darrer dia vam
aprofitar per visitar la Central lletera del
Cadí i el Claustre. Unes colònies força
completes, no trobeu?






