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Salutació
Aquesta és la història d'un riu que recull coneixements per arribar al mar. Aquesta és la nostra
història.
Per a la majoria de nosaltres, tot començà fa gairebé tretze anys. En aquell temps teníem un
immens món per descobrir. Aleshores un petit corrent d'aigua pura i cristal·lina va sorgir inesperadament i
aquest creixeria mitjançant el pas del temps i l'adquisició de diversos coneixements. No només això, sinó
que també s’ompliria d’experiències que emmagatzamaríem al nostre oceà dels records.
Amb el pas del temps, nous afluents s’unirien mentre que d’altres canviarien el seu rumb per
construir el seu propi camí, encara que sempre els tindrem una gran estima i no oblidarem les experiències
viscudes amb tots ells i elles.
Encara que una gran tempesta va pertorbar la serenitat del riu desviant-lo cap a un aïllament
individual. Tot causat per la construcció d'una presa pandèmica, que va aturar el curs de les coses amb la
normalitat en què les coneixíem. Però no ens vam aturar, vam seguir lluitant i després d'un temps vam
aconseguir transformar les adversitats d’aquesta pandèmia a favor nostre. Finalment vam retornar el riu a
la seva llera original.
Cada vegada estem més a prop del mar i des d’un vaixell s'escolten frases com ara: "Senyoreta, els
nens que portin l'oli que el baixin, si us plau", frase que deia la senyoreta Roser tots els dijous al matí. Això
ens fa recordar-nos de cada inici de classe amb la senyoreta Sara on repetia: "Cuando soy buena soy
buena y cuando soy mala, soy mejor " i finalment, la pregunta de la senyoreta Anna: "No escolteu una
ràdio?" i encara que dèiem que no, tots sentíem el murmuri. Aquestes són algunes de les més repetides,
però n’hi ha moltes més. I tot i que no hem esmentat a tots els professors, sempre els recordarem.
Finalment, ha arribat el nostre moment de desembocar en la immensa mar, que tot i ser brava,
sabem que està plena de noves experiències i anem amb moltes ganes de construir una nova aventura.

Jordi Corral, Jon Díaz, María Díez i Noha Harrak
Alumnes 4t ESO B
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Des de Direcció
Tancament curs 2020 - 2021:
Benvolgudes famílies i comunitat montessoriana,

De ben segur, tanquem un dels cursos més complicats en la història de l’educació reglada i universal.
Ha estat un curs escolar que s’iniciava amb moltes incerteses i moltes pors, per part de tots els agents
implicats en Educació (alumnat, famílies, professorat, personal PAS i altres). Hem viscut, durant el
curs, tres onades epidèmiques. En el global de tot Catalunya, la primera onada va afectar un total de
3504 grups i 81920 alumnes, la segona onada va afectar 2701 grups i 61843 alumnes i, per últim, la
tercera va afectar “només” 1352 grups i 31195 alumnes. Són dades molt punyents, però hem de
pensar que el dia 31 d’octubre de 2020 (dia de més afectació) el 94,3% de l’alumnat va poder anar a
l’escola.

Revisades aquestes dades i havent viscut tot aquest fenomen de primera mà, podem dir que hem
superat el curs! La nostra escola també ha viscut tot aquest fenomen pandèmic: hidroalcohol, grups
bombolla, limitació del moviment, entrades i sortides, confinaments, desconfinaments… La pandèmia
ens ha portat moltes coses dolentes, però també alguna de bona que ens ha de fer veure el futur amb
optimisme. A nivell Escola, creiem que hem millorat molt a nivell entrades i sortides. Volem seguir
funcionant de la mateixa manera. Hem aconseguit pacificar la recollida dels nostres fills i filles!

El curs vinent, el 2021-2022, serà també complicat i es planteja, més o menys, de la mateixa manera:
grups bombolla, hidroalcohol... Ara bé, les indicacions per part del Departament d’Educació són menys
restrictives, per tant, recuperarem alguns desdoblaments, ocupacions d’espais com música i
informàtica, i les sortides escolars!

Vull acabar donant el meu sincer agraïment a tot l’alumnat per prendre’s totes aquestes mesures tant
bé, a totes les famílies per la col·laboració proactiva que han demostrat per tal de frenar el virus i a tot
el professorat i personal PAS i de cuina, per la professionalitat mostrada. Bon estiu! Passeu-ho molt
bé!
Jordi Juan Villanueva
Director Escola Montessori
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Des de Direcció
Benvolgudes famílies i comunitat montessoriana,
Ens plau compartir amb vosaltres una de les experiències més «xules» d’aquest últims temps a l’Escola
Montessori. L’alumnat de 3r ESO ha participat en l’elaboració d’un Graffiti, juntament amb el col·lectiu Street
Art Agency, d’experiència dilatada en el món del graffiti. Aquest taller ha estat possible gràcies a la participació
en el programa PMOE (Programa Millora Oportunitats Educatives), fruit del finançament per part de
l’Administració (Unió Europea, Estat i Generalitat).
Aquest obra artística d’street art és fruit d’una col·laboració coral. Han participat dos artistes locals Minimal 3000
i Tiger i un d’internacional Rebelos, nascut a Thessaloniki, Grècia. L’ aportació d’en Joan, el professor titular de
Plàstica a la ESO ha sigut, clau. També hi ha participat en Josep Maria (Administrador) i en Jordi (Director),
aportant idees i solucions.
L’obra ha volgut mostrar la integració de l’Escola amb el seu entorn, el barri de Collblanc-Torrassa. Apareixen
elements arquitectònics importants del barri, com són el Mercat de Collblanc, el castell de Bellvís (element
arqueològic de primer ordre! Un castell del segle XI al Pla de Barcelona!), la font de la Plaça Espanyola (1905),
el pont de la Torrassa, construït l’any 1934 i símbol de la Segona Revolució industrial a les nostres contrades, la
fàbrica de Cosme Toda (1884) i la torre de Collserola (1992), que veiem des de la terrassa de l’Escola. El graffiti
en sí és un viatge de Collblanc, passant per la Torrassa i anant a Santa Eulàlia i Barcelona, tot travessant el
pont de la Torrassa.
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Des de Direcció
INICI DE CURS 2021-2022
13 de setembre
REUNIONS PRESENTACIONS D’INICI DE CURS 2020-21
Com cada curs, i al principi del mateix, es programen i realitzen una sèrie de reunions destinades a la
presentació del Professorat: Tutors/es de cada curs, en les quals també es fa una sèrie de
recomanacions i indicacions de les normes que regiran durant tot el curs.
A les reunions d’inici de curs l’alumnat no hi podrà assistir i només hi assistirà un representant per
a cada alumne/a amb les mesures de seguretat pertinents.
Aquestes reunions es duran a terme segons el següent calendari:

EDUCACIÓ INFANTIL
EI P3:

8 de setembre a les 11 h

EI P4:

8 de setembre a les 12 h

EI P5:

8 de setembre a les 13 h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r:

6 de setembre a les 11 h

2n:

6 de setembre a les 12 h

3r:

6 de setembre a les 13 h

4t:

7 de setembre a les 11 h

5è:

7 de setembre a les 12 h

6è:

7 de setembre a les 13 h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
1r d’ESO:

9 de setembre a les 12 h

2n d’ESO:

9 de setembre a les 13 h

3r d’ESO:

10 de setembre a les 12 h

4t d’ESO:

10 de setembre a les 13 h

Les reunions tindran una durada aproximada de ¾ d’hora.
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Calendari Escolar
INICI DE CURS: 13 de setembre de 2021
FINAL DE CURS: 22 de juny de 2022
VACANCES:

NADAL: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.
SETMANA SANTA: del 11 d’abril al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos.
DIES FESTIUS:
12 d’octubre de 2021
1 de novembre de 2021
6 de desembre de 2021
8 de desembre de 2021
També tindran la consideració de dies festius:
24 de setembre de 2021
6 de juny de 2022 (pendent de confirmació)
Dies de lliure disposició del Centre:
11 d’octubre de 2021
7 de desembre de 2021
28 de febrer de 2022
Jornada continuada:
22 de desembre de 2021
Del 7 al 22 de juny de 2022
HORARI:

Educació Infantil:

Matí: 9h a 13h

Tarda: 15h a 17h

Educació Primària:

Matí: 9h a 13h

Tarda: 15h a 17h

Educació Secundària: Matí: 8:30h a 12:30h

Tarda: 14:30h a 16:30h
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Racó d’Art

Adiran Caiza P3 A

Ritaj Tahri P3 B
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Racó d’Art

Britney Tejeda 1r B

Eric Gràcia 1r A
12

Racó d’Art
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Racó d’Art

Mohamed Harrak
1r ESO B

Biel Barberà
2n ESO B
14

Racó d’Art

Tamara Godoy
2n ESO A

Mar Gutiérrez
3r ESO A
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Racó d’Art

Sara López
3r ESO B
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Racó d’Art

Irene Ugalde
3r ESO A
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Racó d’Art

Allyson Gutiérrez
4t ESO
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Racó d’Art
LLIBRE DE

SANT JORDI

ALUMNES 2n ESO
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Racó d’Art
Treballant en el llibre...

ALUMNES 2n ESO
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Racó d’Art
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Racó d’Art
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Racó d’Art
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Racó Literari

Valentina
Vazquez
P5 A

Saba
Tsabashvili
P5 B
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Racó Literari

Adrià Sánchez
3r A
25

Racó Literari

Aroa Márquez
3r B
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Racó Literari

Alumnes 4t A
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Racó Literari

Alumnes 4t B
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Racó Literari
GRANDMOTHERS
My grandmothers. They are beautiful women. When I think of the word “grandparents”, I
always think that they should be everlasting. One of my grandmothers gives me happiness
and a comfortable sensation. Even though she lives in Ecuador, every day we do a video
call and we talk about our days. I miss her so much, I want to hug her. In my mind, the
memories of the times when we were playing together come back, when it was just the two
of us, my grandma and me.
I still remember when she used to pick me up from school and gave me a sandwich. One
of the best moments that I will never forget is when we danced in the living room, and I
followed her in her footsteps. We were happy. Now, we give each other love through the
video calls.
My other grandmother, unfortunately, passed away last year. I still remember her face, but
not her voice, and I am sad about it. If l could, l would give anything to hear her voice one
more time and be able to hug her. The first time l travelled to Ecuador, I stayed at her
home and she showed me the animals she had. I remember she used to prepare a delicious
soup. I miss her soup on very cold days. When my family told me the sad news, I was
swimming at the pool and the news caught me by surprise. It took me about two months
to realize that she wasn’t and she will never be.
Nerea Calderón
2n ESO B
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Racó Literari
THE CABIN
This is the untold story of a hunter who went to the forest one fine day to do just that, hunt.
On his journey, he decided to change course to give his trade diversity, so he turned his truck
around and parked it in front of an unknown forest that was reputed to be abundant in large
prey.
He went with his shotgun clasped in his hands, waiting for some neglected animal, but he
could not see beyond his nose, since suddenly, a dense fog took over the scenery. It was so
thick and profuse that the hunter could not find his origin and went deeper into the forest
than he had planned. He walked and walked rubbing his hands on his forearms, as the fog
brought with it an excruciating cold that soaked the poor hunter to the marrow, while a
remarkable white smoke came out of his mouth with each breath. In turn, trembling like a
leaf, the hunter began to yell with heart-rending cries of despair, the way he had felt those
two whole days in the past. He was hungry, thirsty, cold, and anxious. Until, in the distance,
he suddenly spotted a small wooden cabin. He ran to the cabin, and out of desperation, he
entered without even knocking.
Everything was dark, so as he could, he found a small switch, but when the only room was
illuminated, horror passed through his eyes when he saw a set of paintings with portraits of
people staring at him, some had a full face, but others, not quite. Some with their eyes
missing, others their teeth, and others their entire faces.
However, tired, confused, terrified and in turn, relieved to have found a refuge, regardless of
his appearance, he decided that any hole would be better than that misleading torture, for
which, he took out a blanket and practically fainted due to thirst and heartache. However,
after some time, the man woke up suddenly due to an overwhelming light hitting his face,
and at that moment, when he saw the blanket he had used in front of him, he realized that
those paintings were not portraits... they were windows.

John Abe de Austria
1r Premi Llengua Anglesa
3r ESO A
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Racó Literari
MEMORIES
Life would be easier if we could erase some of our memories, sounds like nonsense, I know,
but let me explain myself.
The memories, short-lapse images that remain in our heads. Some are like sweet melodies,
but others are more similar to a little bee that buzzes and stings you with a threatening aura,
that makes you a little being that only wants to get away from it. You don’t want it to be there,
you want to forget it, but no matter how hard you try, you just can’t.

Erasing memories would be a double cutting edge, because memories, experiences, make
us what we are. Yes, we could be people less worried or unconcerned, but that’s not us, is
another person.

We would be plastic people in a plastic world with many others like us. I don’t really know if
killing that bee and leaving its corpse inside you would be the solution, but it’s a prize I would
pay… ignorance makes us happier, doesn’t it?
Andrea Crespo
1r Premi Llengua Anglesa
3r ESO B
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Racó Literari
SO FAR AWAY FROM ME
I wish that this is an ugly dream of mine but it isn't, you have left the world and you have
also left me, you have broken your promise, you told me that you will never leave me alone
but here I am writing this farewell letter for you.
It has been a month since your sudden demise but it still feels like it was yesterday, I still
look up at your chair in the living room with the hope to find you there, but you aren't there, I
still hope to find you waiting for me so that we can eat together but I fail to find you. I know
that I might sound crazy. How can I expect to find someone who is no more? But I prefer to
live in the hope that I will find you rather than assume that it can't be possible. Everyday life
without you is incomplete because you taught me many things... but you forgot the most
important one, which is how to live without you. If I could I would love to return to the past so
that I can ask you this question, I would have spent more time with you watching our
favourite programmes, see how you purposely lose in board games so that I can win. I would
do anything just to see your shining eyes filled with love whenever you saw me, the same
eyes that would cry when I used to get hurt. I would love listening to your peaceful voice
telling me stories until I fell asleep and many more things but these words aren't enough to
describe. I wish I had known that you are going far away from me but in the end that doesn't
matter because you'll be in my heart always, my dear grandma…
Farwa Shahid
1r Premi Llengua Anglesa
4t ESO A
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Racó Literari
THE GIRL AND THE SEA
I woke up frightened, I was sweating, it was hard for me to breathe. It was raining heavily, a
horrible day to go out, but I did it anyway.
I put on a jacket, some boots and went for a walk, without realizing I ended up at the
seafront, it was three in the morning so there was no one except two or three ships at sea.

I loved the sea, the sound of the waves crashing against the coast gave me peace, it was
my favorite place, and I say it was because after he left, it did not make sense to go there
anymore, I had been avoiding it for weeks, months, even years , since he left, but at the end
I was over there, in our place. The moment he left I realized that he was not who I thought
he was, everything was destroyed and sank around me , and I get to the conclusion that it is
not worth sharing your life with someone else because in the end they’re going to leave
you.In the end it was just me, myself and I, because I’ve got me for the rest of my life.

He was my father, my best friend, the person I told everything, which did not matter, because
in the end he left me, even knowing that after my mother's death I locked myself up and had
no one else.And after all I still need him and that is a big mistake, because he was not there
when he was supposed to. If only I had known this would happen ... and yet after all I was
still there, sitting on the usual bench, waiting for him to come even knowing he would not.
María Díez
1r Premi Llengua Anglesa
4t ESO B
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Racó Literari
L’alumnat de l’ESO ha participat, enguany, al XV concurs del Sambori Òmnium. Ens complau
comunicar-vos que dues alumnes de l’escola, l’Anna Ortega Sumoy (2n ESO B) i l’Andrea Crespo Olarte (3r
ESO B) han estat guardonades en aquest certamen.
Aquí us deixem els seus escrits perquè en pugueu gaudir
amb la seva lectura. La nostra més sincera enhorabona a
totes dues per la feina ben feta!

EL FAR
La nit comença a envair tot allò que la seva ombra pot abastar, com un mantell embolcallant les
aigües tranquil·les i serenes; l’horitzó sempre fidel a la seva forma lineal; el cel que, un cop
ennegrit, fa ressaltar els ja existents punts brillants que tant decoren el filament si no estigués
ennuvolat.
Com una dona blanca que treu el cap des de la seva finestra, tantes hores captiva per la seva
condemna de lluir més de nit que de dia.
La mancança de brisa fa una altra vegada encendre el motor que, amb les seves exclusions
internes, trenquen el silenci, que durant hores regnava el lloc on la meva experiència es posa a
prova cada dia.
Sí, torno a casa amb la sensació d’haver realitzat el meu treball ben fet, com l’abella torna al seu
rusc amb la seva aportació de mel.
Tinc ben agafat el timó i, com un mirall que s’esquerda, el vaig recorrent fins arribar a terra ferma,
una terra que espera ansiosa el regal que el mar m’ha donat aquesta nit. Llarga la travessa, ja
que els tresors s’han de trobar i, per un humil pescador, la recerca és un joc a l’atzar, he
d’arriscar per guanyar.
La lluna em dona la claror suficient; és la meva amiga, còmplice de les meves aventures, però
com a bona companya, de vegades la seva absència es fa notar. No estic sol, per sort tinc algú
més, un que mai em deixa oblidat en alta mar; és aquell que em fa patir fins que el seu gran
resplendor acarona la meva petita embarcació.
Majestuós, ferm, coronant el penya-segat com un centurió, custodiant la porta d’entrada i
incansable.
Benvingut Pere, a casa t’esperen. El Far.

Anna Ortega Sumoy
2n ESO B
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Racó Literari
ET RECORDARÉ A L’ASCENSOR
Era l’últim en sortir de l’oficina, com gairebé sempre. Em dirigia cap a l’ascensor amb pas lent, cansat de
la rutina i dels papers que omplien gran part de la meva vida.
Però entrava a l’ascensor amb complaença per la tarda que m’esperava. Era dissabte i les tardes de
dissabte eren de camp i pintura. Hauria de passar abans per casa per agafar el llenç, les aquarel·les ja les
tenia preparades al maletí.
Mentre em recolzava a una de les parets, vaig escoltar com el mecanisme grinyolava i, de cop i volta,
l’ascensor es va parar. Només sentia el meu cor bategar cada vegada més ràpid i cada vegada més
intensament, les parets s’aprovaven a mi, em sentia pres, m’ofegava...
− Tot està al meu cap− em deia en veu alta. Però no funcionava, la claustrofòbia em vencia.
Vaig seure al terra amb els ulls tancats imaginant-me que seia a l’herba del camp, vaig exhalar tot l’aire
que vaig poder sentint-lo tan pur com a les muntanyes i, fins i tot, va semblar-me que els rajos de sol i el
suau ventijol acaronaven la meva pell.
Però tot això desapareixia quan obria els ulls, en aquell moment tornava a sentir-me amenaçat per les
parets grises que amenaçaven amb retenir-me per sempre.
Vaig obligar-me a tancar els ulls de nou i a mantenir-los així, tornant de novament al camp, al vent i al sol.
Tornant al meu llenç i a cada detall de l’esbós que pintava. Estava sota l’ombra d’un gran arbre, veient a
les persones passar i les fulles ballant juganeres en caure dels arbres. Volia estar allà, volia dibuixar i no
podia... just quan la situació em començava a superar, una idea va aparèixer al meu cap.
Amb decisió, vaig agafar les pintures del maletí i amb el pinzell vaig començar amb l’amarant pel cel de
l’horabaixa. El llenç, la paret de l’ascensor que ja no m’ofegava.
Si no podia anar al meu destí, el destí vindria cap a mi. Els núvols que dibuixava avançaven cap a l’horitzó
en calma, i els ocells que s’escoltaven a prop aletejaven alegrament.
Després del cel, la verdor del prat que tan bé coneixia. I més enllà, el meu arbre i la seva ombra. Mentre
pintava veia com l’obra es movia lentament, sens dubte a causa del vent que també bressolava el meu
cor i l’asserenava.
En acabar em vaig allunyar un parell de passes i el vaig observar. Era tal i com el recordava, tan real...
però si volia ser sincer amb mi mateix i amb aquell paisatge, encara havia de pintar una cosa més.
Les meves mans es van moure gairebé de manera automàtica dibuixant una silueta coneguda. Una
silueta que havia mirat i remirat tantes vegades que la tenia fixa a la meva retina. Una silueta que des de
feina un any ja no m’acompanyava. La silueta de la meva dona.
Mentre omplia de detalls el seu sedós cabell, les llàgrimes van començar a brollar. Algunes les vaig
utilitzar per aclarir el color, per unir-nos en llenç i realitat.
Estava dibuixant els seus captivadors ulls quan, de sobte, les portes de l’ascensor es van obrir.
− Ja ha passat tot! Es troba bé, senyor?
− Sí, estic bé− li vaig dir− però em quedaré una estona més, he d’acomiadar-me d’ella.

Andrea Crespo Olarte
3r ESO B
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Racó Literari
L’alumnat de 2n d’ESO han participat en els premis Sant Jordi en llengua catalana amb una història
basada en l’Edat Mitjana.

MEMÒRIES D’ALDARA
Em dic Aldara, tinc 16 anys i estem a l’any 548 dC. He començat a escriure les meves memòries
perquè en un futur la gent sàpiga com n’era de dura la vida a la meva època.
El clergue del poble m’ha ensenyat a llegir i a escriure d’amagat, perquè a la meva època només
els clergues i nobles en saben; però li vaig insistir tant, que em va ensenyar.
La vida aquí és molt dura, els meus pares i jo som vassalls del senyor feudal Eduard. Ell viu en
un castell immens i nosaltres en una petita caseta; ens passem tot el dia treballant la terra i
cuidant els animals. Cada tres mesos venen els seus soldats i hem de pagar els impostos que el
senyor marca: hem de donar la meitat de la collita i amb la resta hem de subsistir. La vida és molt
injusta, ells no han de fer res, tot el treball el fem els vassalls. Però cada cop que li dic al meu
pare que això no és just, ell em respon que no ens queda un altre remei, i que, si més no, tenim
una casa i unes terres on poder viure.
Sempre que puc, m’escapo al poble a veure la meva amiga Leonor i parlem de les nostres
coses. D’aquí a uns dies hi haurà una festa al poble amb balls i música. Celebrarem l’arribada de
la primavera. A totes dues ens agrada molt ballar.
Avui em toca ajudar el meu pare a llaurar la terra; hem de sembrar tomàquets, albergínies... És
una feina molt dura, però no puc deixar el meu pare i la meva mare sols i els ajudo sempre que
puc. Després donaré el menjar a les gallines i a les cabres. La meva mare farà el sopar; no tenim
molt de menjar, però podem viure.
Demà aniré al poble. He de portar patates per vendre-les a la plaça. Amb una mica de sort les
vendré i podrem tenir algunes monedes.
Ara que ja he començat a escriure, aniré explicant com és el meu dia a dia perquè tothom sàpiga
com és la meva vida.

Laura Mostazo Domínguez
1r Premi Sant Jordi 2021
2n ESO B
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Hola Famílies!
Ja tenim les vacances a tocar! Acabem aquest curs escolar tan estrany i tan diferent del que
estàvem acostumats sense festivals i sense festes familiars; no obstant això, volem donar les
gràcies a totes les famílies, l’alumnat i el professorat que heu fet possible que l’escola fos un
espai segur. Tot i les pors inicials que teníem al setembre podem estar orgullosos d’haver
aconseguit tots plegats seguir endavant.
Malgrat tot, encara hi ha molts temes pendents damunt la taula que no s’han resolt i per
això tornem a denunciar l’abandonament de les institucions davant els reptes escolars
pandèmics i estructurals. La manca de recursos i de professorat han afectat en major i
menor mesura l’acompanyament escolar de l’alumnat confinat, especialment d’aquells que
estaven confinats individualment però el grup seguia el seu ritme a classe. La societat ha de
garantir l’educació de tot l’alumnat per igual, sense distinció de raça, gènere, classe social,
capacitats o discapacitats. No deixarem de reclamar recursos en aquest sentit, especialment
en un barri amb tanta pressió escolar.

Conclusions del taller BiblioLab Ciència: com la contaminació afecta la nostra salut
Aquest any hem estat immersos en el projecte del BiblioLab,
l’estudi que hem realitzat a través de la Biblioteca Josep
Janés, ISGlobal, la Coordinadora d’Ampas Endavant i les
famílies participants i del que ja us vam informar en la
revista de desembre de 2020.
Per primer cop tenim dades reals dels nivells de
contaminació del nostre barri. Les conclusions de l’informe
són aclaparadores: els nivells de partícules contaminants
són llargament superiors a les recomanades per l’OMS (16,8
µg/m3 de partícules PM2,5 en un rang recomanat de 10 a 25
µg/m3; i 40,4 µg/m3 de partícules NO2 en un rang recomanat
de 0 a 40 µg/m3). En tots els casos es superen els límits
«normals» fixats per l’OMS, la qual cosa es pot traduir en
més de 130 morts anuals evitables, sense comptar les
malalties cròniques a causa de la contaminació.
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Són dades especialment greus perquè al llarg del dia es produeixen pics de contaminació
que arriben als 100 µg/m3. Tota aquesta contaminació ens afecta en el nostre dia a dia
perquè tan important és el com i el quan obrim les finestres per ventilar casa nostra o quan
estenem la roba (aire contaminat que respirarem a casa o roba que ens posarem sobre la
pell) o els comerços que exposen alimentació a peu de carrer sense vidres (i que després
menjarem sense miraments!).

L’estudi també ha analitzat l’impacte de la contaminació acústica. L’OMS recomana no
superar els 30 decibels a la nit ni els 35 decibels durant les activitats quotidianes. Ja ens
agradaria poder dir que al nostre barri es respecten aquests decibels, malauradament
estem exposats a nivells de mínim 55 decibels, arribant a sobrepassar sovint els 80 decibels.
Com a curiositat, l’alumnat de 1r ESO va realitzar també un treball de mesures de la
contaminació a l’escola, observant i ratificant els paràmetres mesurats al carrer i a l’interior
de les nostres cases i l’escola.
A més de l’estudi de l’impacte de la contaminació, el taller tenia com a objectiu el repte
d’aportar solucions per millorar la mobilitat, l’urbanisme, el disseny d’espais comuns o els
espais verds. Les ciutats saludables són i seran el futur. L’estudi ha donat embranzida per
reclamar a l’Ajuntament i a les institucions responsables la recuperació d’espais verds per
als veïns i les veïnes i fomentar la conscienciació d’una ciutadania saludable. Moltes entitats
de la nostra ciutat ja fa anys que reclamen a l’Ajuntament que acabi amb el model de ciutat
del totxo i la faci més amable i verda per als habitants, sense èxit.
Si bé les institucions han de posar fil a l’agulla per ampliar espais verds i peatonalitzar
carrers, reduir l’ús del cotxe, revisar el pla d’arbrat, millorar el transport públic, fomentar la
mobilitat sostenible, modernitzar la flota de recollida de residus, a les veïnes i els veïns ens
correspon prendre’n consciència i actuar en conseqüència. Recordeu que una de les
iniciatives que ja fa temps que treballem és la de fomentar el comerç de proximitat i de
quilòmetre 0 (el Projecte d’Ampas Endavant), i promoure l’activitat física i mental.
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Podeu llegir l’informe i l’article publicat aquí:
https://www.diba.cat/web/biblioteques/bibliosfera/-/newsletter/45827296/149/35290177
8/bibliolab-ci%C3%A8ncia-ciutat-saludable
https://procescomunitarilh.org/mm/file/INFORME%20BIBLIOLAB_%20definitiu.pdf
https://sites.google.com/view/mesures-a-escola-montessori/inicio

Concurs «Fem el nostre logo!»
A l’abril de 2021 l’alumnat de 4t d’ESO de l’optativa d’Arts Plàstiques amb el professor Joan
Alonso va declarar Maia Padilla Hurtado, de 5è de primària B, guanyadora del nostre
concurs de logos. Van atorgar el segon premi a Lucas Sato, de 6è de primària, i el tercer
premi a la Laia Sánchez, de 3r de primària A. Felicitats!
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Els premis es van lliurar el 27 d’abril de 2021 a l’escola Montessori, per cortesia dels
comerços del barri Papereria Jordi (c/ Dr Marti Julià 110), Papereria Colors (c/ Occident 55),
Papereria Castillo (c/ Progrés 71), Copisteria Eventus (c/ Santiago Apòstol 2), La Plaça
Natural (c/ Mossèn Jaume Busquets 4), Warriors Collblanc (c/ Orient 27) i la Biblioteca
Josep Janès (c/ Dr Marti Julià 33), que van donar material escolar i llibres, entre d’altres.

Gràcies a totes i tots els que hi vau participar!

Rut Ramos
Representant de mares i pares al Consell Escolar i de les Famílies Montessori
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