
En aquestes darreres 
“Fulles del Parc” del 
curs 2000-2001 ens 
acomiadem de tots, 
pares, mestres i per-
sonal no docent i us 
desitgem que pas-
seu unes bones va-
cances, tant als que 
us quedeu a Barcelo-
na com als que aneu 
als antípodes. Us de-
sitgem que descan-
seu, us ho passeu el 
millor possible i no 
hagueu de fer gaires 
caravanes. I, de tant 

en tant, entre un 
bany i un altre, men-

tre esteu estirats a la 
sorra de la platja pre-
nent el sol, penseu si 
no us agradaria for-

mar part de la Junta 
de l’APA (els mem-
bres de la Junta ens 
ho passem molt bé, i 
no voldriem semblar 
uns egoistes i que 
ens ho quedem tots 
per nosaltres sols).  
 
BONES VACANCES 
A TOTHOM !!! 
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Com cada any, ens 
toca acomiadar els 
alumnes de sisè.  
 
D’una banda, ho 
fem amb recança, 
perquè ens allu-
nyem d’unes perso-
nes amb les quals, 
uns més i altres 

menys, haviem arri-
bat a conèixer-nos i 
amb les quals havi-
em compartit mol-
tes vivències, bones 
i no tant bones, du-
rant una sèrie 
d’anys.  
 
Però, d’altra banda, 
ho fem amb alegria  

perquè sabem que 
així és com ha de 
ser, i perquè aques-
ta marxa significa 
obrir-se a noves per-
spectives i nous ho-
ritzons, i a fer-se ells 
mateixos, mica en 
mica i cada vegada 
més, el seu propi 
futur. 
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Breus: 

• El dimarts 19 de juny es 
va fer la darrera reunió 
del casal d’estiu. 

• Els 85 nens que enguany 
van de colònies d’estiu a 
Can Caballé ja preparen 
les motxilles. 

• Des de aquesta publica-
ció ens acomiadem fins 
el curs vinent 
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L’únic que desitgem és que 
guardin un bon record de 
l’escola, i voldríem que pen-
sessin que ha valgut la pena 
ser-hi aquests anys. Evident-
ment, a l’escola, incloent-hi 
pares, mestres i companys, 
no som perfectes, i és inevi-
table que hi hagi moments 
més aviat poc agradables de 
recordar. Però, al final, no és 
l’anécdota el que queda, 
sinó la impressió general del 
dia a dia i del conjunt. 
 
A vosaltres,  
 
Miguel Bautista González, 
Anna Bonilla Franch, Anna 
Caparrós García, Miquel 
Contreras Cabezas, Amanda 
Divins Freixas, Andrea Fer-
nández Tesi, Òscar García 
Cortés, Albert Gomés López, 

Vázquez Bernat, Pau Viñals 
Guirado,  
 
Us desitgem el millor per 
l’etapa que ara comenceu i 
les que seguiran.   
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Elisabet Jiménez González, 
Gemma Llort Egea, David 
Madrid Casas, José Madrid 

de la Rosa, Hector Marín Ma-
culet, Laura Ester Torres, Ma-
ría Méndez Cañón, Beatriz 
Méndez Gragera, Unai Mon-
ge Nunes, Arnau Ormella 
Mancha, Marta Romero Gar-
cía, Marta Sánchez Pons, 
Marc Sant Dencos, Néstor 

dran els llibres amb un 12% 
de descompte. 
 
Aconsellem anar a aquesta 
llibreria, no tan sols perquè ja 
els hem encarregat el materi-
al i, per tant, si tot va 
com toca, no us podran 
dir “no el tenim” o 
“se’ns ha acabat”, sinó 
t a m b é  p e r q u è 
d’aquesta manera do-
nem suport a una inicia-
tiva del nostre barri que 
creiem que és impor-
tant que tiri endavant i es 
consolidi.  
  

En el moment de llegir 
aquest número de les “Fulles 
del Parc”, les mestres de 
l’escola ja deuen haver co-
municat els títols i les referèn-
cies dels quaderns i llibres 
per a l’estiu.  
 
Aquest any, l’APA ha con-
tractat els serveis de la Coo-
perativa Rocaguinarda per a 
que ens faciliti aquest materi-
al. A partir d’ara, podeu anar 
a aquesta llibreria, situada al 
C/ Xiprer nº 13 (entre Villar i 
Escornalbou), de dilluns a 
divendres de 10,30 a 13,30 i 
de 17,00 a 20,30 o dissabte 
de 12,00 a 14,00.. Si dieu 
que sou de l’escola, us ven-
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participants, indistintament 
de que haguessin guanyat o 
no. Creiem que és una mane-
ra de fomentar l’afició pel joc 
i treure importància a la com-
petitivitat, tot i que és veritat 

que sense guanyadors i per-
dedors no hi ha joc.  
 
Ens agradaria posar tots els 
noms dels participants de 
l’Escola Parc del Guinardó. 
Per fortuna van ser bastants 
(21) però, per desgràcia, 
l’espai d’aquestes “Fulles” és 
curt. Així que només posa-
rem els noms dels classificats 
(nom, premi i curs): 
 
Categoria de les més petites 
(1er i 2on) i  Benjamines 
( 3er)    
 

El divendres 8 de juny de 
2001 va tenir lloc a l’Escola 
del Mar la darrera jornada 
del torneig Peona-Peó.  
 
Hem d’agrair, en primer lloc, 
als organitzadors del campio-
nat, el senyor Pep Melindres i 
tot el seu equip (entre ells la 
Marina De los Mozos monito-
ra de 5é i 6é ), l’esforç i 
l’entusiasme que van posar 
per a que tot sortís bé. I, mal-
grat l’aparença de caos que 
en alguns moments agafava 
l’espectacle d’uns nens en-
trant i sortint de la sala men-
tre els altres seguien com si 
res concentrats en el seu joc, 
cal dir que, vist en perspecti-
va, se’n van sortir prou bé. I 
és que els organitzadors van 
aconseguir la millor mena 
d’ordre que deu existir, so-
bretot amb nens, que es po-
dria anomenar “caos contro-
lat”: aquell ordre que no és 
evident a primera vista, però 
que es nota que no pot dei-
xar de ser-hi. 
 
Com en altres edicions, tam-
bé hem d’elogiar la iniciativa 
de repartir medalles a tots els 

• Ona Ormella Mancha—1era clas-
sificada  (1r) 

 
• Marta Ferrer Subirana _ 1era clas-

sificada 4t tauler   (2n) 
 
• Laura Méndez García _ 1era clas-

sificada 3r tauler  (3r) 
 
• Carlota Quintero Yélamos _ 1era 

classificada 2n tauler   (3r) 
 
• Júlia Verger Navarro _ 1era clas-

sificada 1r tauler  (3r) 
 
L’equip format per Marta Fer-
rer Subirana, Laura Méndez 
García, Carlota Quintero Yé-
lamos i Júlia Verger Navarro 
va aconseguir la copa 
d’equip de la categoria Ben-
jamines (Oh!) 
 
Categoria Benjamins ( 3er i 
4t) 
 
• Joel Hita López _ 2on classificat 

3r tauler  (4t) 
 
• Pau Jover Font _ 1er classificat 

1er tauler  (4t) 
 
El grup de benjamins va ser 
el 3r classificat de la catego-
ria. 

tèntiques delicatessen, al cos-
tat de les imaginatives i en-
tranyables bosses de patates 
i olives.  
 
Un grup d’assistents a la fes-
ta va observar que hi havia 

El passat 15 de juny es va ce-
lebrar l’acostumada festa de 
pares de fi de curs. Com és 
tradició, les famílies van por-
tar de casa el menjar, i hem 
de fer notar que, entre els 
diferents plats, hi havia au-

una proporció molt alta de 
truites de patates. Després 
d’un acurat recompte, es va 
estimar en prop d’un 37% 
del pes net (o sigui, sense 
papers de plata, ni plats) que 
aquest plat representava del 

P Á G I N A  3  

Final d’escacs i lliurament de premis  

Festa de pares  
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perill per a la salut dels 
ciutadans. D’altra banda, 
la patata és una fècula 
que, en determinades 
condicions, se sap que 
afavoreix les flatulències 
descontrolades i posa en 
perill, per tant, la vida en 
societat i la bona harmo-
nia familiar. 

 
Aquestes i altres qüestions 
van donar lloc a una anima-
da discussió que es va allar-
gar durant tota la festa. Tan 
absorbits estaven els que hi 
prenien part que no van ser 
a temps de menjar res (ni un 
miserable tall de truita de pa-

tates). Aquest fet lamentable, 
aquesta injustícia, els va con-
vèncer de que el tema de les 
truites de patates era prou 
greu com per  ser debatut a 
nivell d’escola (pares, mes-
tres, personal no docent i un 
representant de l’IMEB). Es 
va acordar convocar una AS-
SEMBLEA GENERAL EXTRA-
ORDINÀRIA per a debatre el 
tema: “Les truites de patates 
a la festa de final de curs: fla-
gell o benedicció?”. Es va 
programar la reunió per un 
dia del mes d’agost. La data 

menjar sòlid que hi havia al 
menjador. A partir d’aquesta 
constatació es va produir 
una discussió al voltant de 
les truites de patates a la fes-
ta de l’APA, i es van plantejar 
una sèrie de qüestions im-
portants:  
 
• Com és que hi havia tan-

tes truites de patates i, en 
canvi, no hi havia sopa 
que, segons sostenia al-
gú, és un aliment de més 
qualitat gastronòmica i, 
des del punt de vista die-
tètic, molt més equilibrat?  

• La gent fa tantes truites 
de patates per: 

 
a) Perquè els entusiasmen 

les truites de patates?  
b) Per treure’s del damunt 

els ous a punt de cadu-
car que té a casa, i les 
patates que es comen-
cen a grillar?.   

c) Perquè per sopar sempre 
mengen truita de pata-
tes  i el més normal és 
menjar truita de patates 
si vas a sopar a fora?, tot 
i que aquesta possibilitat 
també implica la inversa; 
és a dir:  

d) Perquè no es mengen 
mai truites de patates 
per sopar i, per tant, si se 
sopa a fora el més nor-
mal és menjar truita de 
patates? 

 
• És prou solidari que 

s’inciti a menjar tanta trui-
ta de patates? No obli-
dem que els ous tenen 
un alt contingut de coles-
terol, amb el consegüent 

concreta se us comunicarà 
en un paper que les mestres 
col·locaran a la cartera dels 
nens.  
 
També hem de comentar 
que un grup de nenes de 
l’escola va fer una exhibició 
de ball que va tenir un gran 
èxit i, per una rara associació 
d’idees, va ser el motiu que 
es ressuscités l’antiga idea de 
convertir el menjador en sala 
polivalent. Aquest cop, però, 
ho farem amb més picardia: 
llogarem el menjador els 
caps de setmana com a dis-
coteca. Així potser podrem 
pagar algunes de les obres 
que tanta falta fan a la nostra 
escola, ja que l’administració, 
que és a qui pertocaria fer-
ho, no hi sembla gaire ben 
disposada.  
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