
Els Tractors marxem...

Ja hem arribat a final de curs i per a nosaltres els
tractors no és un final de curs com tots els altres, és el
nostre últim curs al Ribatallada i si tots els finals de
curs són especials, aquest és el final de curs més especial
de tots.
Per a nosaltres és un comiat de companys, mestres,
monitors... i també un comiat de la biblioteca, de les
classes, dels patis... del camí de l’escola, del soroll de
la porta gran a l’obrir, de l’olor de llapis i paper...
Aquests últims dies ens esperen moments d’intenses
emocions: la festa de final de curs amb el comiat de
tots els companys i mestres, i després el sopar dels
tractors amb les nostres famílies i els mestres... són
uns comiats emotius i plens de sorpreses que ens ajuden
a fer el pas cap el que ens quedarà després, els records
de nou anys de convivència junts.
Estem contents per tot el que hem viscut aquí, tristos
perquè hem de marxar, però contents perquè ens hem
fet grans i altre cop tristos perquè us trobarem a faltar...
quin embolic oi? Però una cosa sí que la tenim molt
clara i és que sempre més serem:

Tractors!

Ja hem arribat al final de curs. Sembla que era ahir que donàvem
la benvinguda als petits Cangurs i ja estem acomiadant als Tractors.
Ha arribat la calor de cop, la jornada intensiva (a l’escola, és clar)
i les notes finals. I és moment de fer balanç.
Des de l’AMPA podem dir que ha estat un any força intens.
Primerament perquè ha estat un any de canvis i novetats,
començant per la presidència de la junta que era nova de trinca.
Al llarg del curs hem hagut de lidiar amb situacions de tota mena,
però que hem pogut superar amb la implicació de les persones
que formen la junta de l’AMPA i amb col·laboracions d’altres
famílies de l’escola.
També a nivell d’Escola estàvem d’estrena, amb el nou equip
directiu. Un equip que des del primer moment ha volgut treballar
colze a colze amb l’AMPA i s’ha apropat més a les famílies, fet que
celebrem. Ens hem hagut d’adaptar els uns als altres però n’ha
sortit un molt bon equip.
La nostra família escolar no seria complerta sense vosaltres, les
famílies, tant les que veniu cada dia a l’escola com les que hi
passeu més esporàdicament. Són famílies que cada any es renoven
i que a vegades costa de dinamitzar, però seguim creient que com
a escola d’una sola línia que som hem d’aprofitar aquest fet per
fer més pinya entre nosaltres. Això és el que ens fa més forts.
Us hem demanat col·laboracions puntuals i us hem convidat a
festes, reunions, xerrades i actes escolars al llarg de l’any, i volem
ser una mica crítics per dir que en ocasions la resposta ha estat
especialment minsa.
Però no volem deixar-vos d’agrair l’esforç que heu fet aquells que
heu pogut col·laborar i la vostra assistència quan ho heu considerat
necessari i important. Creiem que és la millor manera de socialitzar
els nostres fills i filles en l’entorn més proper possible després de
la família, que és la pròpia escola. I des de l’AMPA seguirem
treballant per tal que així sigui, proposant-vos noves activitats
que puguin ser del vostre interès i obrint-vos les portes a les
vostres idees.
Moltes gràcies a tots, pares i mares Ribatalladencs, i només ens
queda desitjar-vos un molt bon estiu! Ens tornarem a veure al
Setembre!

Des de l'equip directiu volem explicar-vos com hem viscut aquest
primer any, podem dir que ha estat interessant aprendre a fer
d'enllaç entre les diferents parts que fan l'escola: els alumnes, els
mestres, les famílies i les administracions.
Gestionar tots aquests sectors, que són i fan el Ribatallada, és
complex i de vegades ens ha faltat temps per atendre a tothom
sense esperes massa prolongades. Amb l'experiència d'enguany
esperem saber gestionar més bé el nou curs que ja ens toca
començar a preparar.
Per acabar, només ens resta agrair la col·laboració de tota la
comunitat educativa, del més gran fins al més xic, perquè sense
tots ells no és possible tirar endavant el Ribatallada.
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Sóm La Fina, la Txell i el Xavi, els que us hem estat donant tabarra durant tot
aquest any, la comissió de comunicació i web.
La nostra tasca és mantenir el pont de comunicació entre Escola, AMPA i famílies
des de totes les vessants possibles.
Som responsables de la publicació del butlletí, que surt cada dos mesos, i a través
del qual hem volgut acostar tant les persones que hi ha a la nostra comunitat
escolar, professionals docents, personal no docent i l’AMPA, com les seves tasques.
Creiem que donar a conèixer les feines que es fan i com es treballa per millorar
diferents aspectes de la nostra escola és molt important per tal de valorar-les.
A principis d’any us presentàvem la nostra filosofia en l’editorial del nostre primer
nou butlletí,  i abans havíem demanat la implicació de tota l’AMPA i l’Escola per
tal que el nostre projecte fos realment una eina útil i enriquidora, i  a dia d’avui
estem contents del resultat.
Però no volem abaixar la guàrdia i volem seguir sorprenent-vos amb les novetats
que van arribant.
Una altra tasca és la confecció dels diferents cartells anunciadors, tant de les
xerrades que es fan a l’escola, com de les festes que s’hi celebren... És una feina
molt creativa, i tot i que moltes vegades s’ha de treballar a corre-cuita, és molt
gratificant.
L’altra tasca important és la pàgina web de l’AMPA, mantenir-la viva, amb les
darreres informacions i notícies importants, tant de l’AMPA com de l’Escola.
Tenir la web ben neta, atractiva i accessible, no és una feina gens fàcil i ens obliga
a estar al dia de les coses que passen a l’escola. Al llarg de l’any s’han fet moltes
millores a la web, i hi seguim treballar per tal de fer-la encara més accessible i
interessant per tots.
Volem reiterar que la nostra tasca no tindria cap mena de sentit si no comptéssim
amb l’ajuda i col·laboració de tota la resta de l’Escola i l’AMPA, que ens facilita
totes les dades i informacions que necessitem. Des d’aquí volem agrair-los
públicament la seva implicació.
I també recordar-vos que la nostra tasca no té només una direcció, sempre que
veieu alguna millora possible o creieu que teniu una idea que pot ser atractiva, us
demanem la vostra col·laboració, ja que tots som i tots fem Escola.
I ara que ja coneixeu la nostra feina, ens presentem.

Sóc en Xavi, el pare de la Júlia i l'Alba
que l'any que ve faran 1r i P3 (quines
ganes!) respectivament. M'encarrego
del web de l'AMPA i intento ajudar a
la Fina i la Txell amb el butlletí.
M'agrada gaudir en família de diferents
activitats ja sigui nosaltres sols o amb
amics. M'agrada ajudar amb el què puc
i ser útil.

RECORDEU QUE SI VOLEU COL.LABORAR AMB L'AMPA,
SIGUI DE LA MANERA QUE SIGUI, NOMÉS HEU DE DIR-
HO O VENIR A LES REUNIONS QUE CEL.LEBREM CADA

TERCER DIMECRES DE MES A LA BIBLIOTECA DE
L'ESCOLA.

Hola sóc la Txell mare Granota i Cangur,
i també mare d’un ganàpia major d’edat...
aquest any vaig decidir implicar-me en
aquesta comissió ja que trobava que era
important que es tornés a publicar el
butlletí. I ens vàrem posar d’acord entre
tots per tal de portar-ho a terme. És una
tasca d’equip que ha il·lusionat a tothom,
i això ens omple molt i ens dóna forces
per seguir buscant nous temes que creiem
us poden interessar. M’agrada escriure
des de sempre, i la feina d’'aquesta
comissió em venia com anell al dit.

Hola sóc la Fina mare Bolet i des que el
meu fill va començar a l'escola estic a la
comissió de comunicació.
Vàrem començar a editar el butlletí ja fa
uns anys però per desgràcia no hi havia
prou col.laboració per tirar-lo endavant,
però amb la volta que li hem donat ja
podeu comprovar que aquesta nova etapa
no té "desperdici".
Dissenyadora gràfica de professió i
il.lustradora infantil d'afició.
M'agrada llegir amb el meu fill, dibuixar,
cantar a la dutxa i sobretot espero les
vacances amb candeletes per viatjar en
família, que és de les coses que més
m'agraden.

AMPA   "Comissió de comunicació i web"



Com cada any l'escola Ribatallada participa activament en la
festa major, estem presents en la Cercavila de diumenge al matí
i en la Cursa de carretons, entre d'altres activitats. En la cercavila
participem de diferents maneres depenent del cicle de cada nen.
Els alumnes de parvulari porten la Cuca, els de 1r. i 2n. ball de
bastons, els de 3r. porten els cap grossos i 4rt. 5è i 6è. toquen
el tamborí i el flabiol.

Parvulari
P3   han treballat les tortugues com animals marins.
P4   han treballat les Meduses com animals marins.
P5   han treballat els Vaixells.

Cicle Inicial
Han treballat el cicle d'alimentació i l'hort i la granja.

Cicle Mitjà
Han treballat la Prehistòria.

Cicle Superior
A cinquè han treballat la circulació de la sang
A sisè han treballat l'època moderna

Primer haurem de treure els pinyols de les cireres. Aquesta és la part més lenta i pesada...
Agafem 500 gr. de cireres, les posem en un cassó amb els 25 gr. de sucre i els coem 15 minuts
a foc lent. Veureu com de seguida les cireres deixen anar suc i es fon amb el sucre. Remenem
una mica i passat els 15 minuts, ho retirem del foc i ho deixem refredar a la nevera per tal que
vagi tot més ràpid.Mentre esperem que es refredi anem muntant la nata amb unes varilles
elèctriques o manualment. Perquè se'ns monti bé la nata, l'hem de tenir ben freda la nevera
i hem d'afegir els 75 gr de sucre de mica en mica. Els 100gr de cireres que hem reservat anem
tallant ben petitetes i si volem les podem empolsinar amb una mica de sucre.
Ara toca ajuntar-ho tot.Amb molt de compte començarem a barrejar amb una espàtula de
goma. Anem afegint el triturat de cireres que tení'edem refredant-se amb la nata muntada.
L'anem incorporant amb moviments de baix a dalt. Incorporem les cireres tallades, perquè
així trobarem trossets sencer de cireres dins el gelat. Un cop tot ben integrat i homogeni ho
deixem en un recipient apte per a ésser congelat. Passat unes dues hores, ho traiem del
congelador i ho remenem bé, amb una forquilla o varilla manual. Aquesta operació l'hauríem
de repetir una o dues vegades més.
Bon profit i que passeu un bon estiu i ben fresquet!

Hola, sóc la Montse Uyà la
mestra de les Motos d'aquest
any.
Vaig arribar a l'escola el
setembre de 2010.
I el que més m'agrada de l'escola
ésel bon ambient que s'hi respira
aficions:
M'encanta la música, el piano,
el cant i cuinar.

Hola hem dic Laura Bernal
 i aquest curs sóc la mestra
de la classe dels Tractors.
Vaig arribar a l’Escola a
f inals  de febrer per
substituïr  a  la  Rosa
Burgada.
És la primera vegada que treballo en una escola petita i
m'agrada el tracte tant proper que hi ha.
aficions:  m'agraden molt els animals, la natura i els
idiomes.

Les nostres mestres Cicle superior

Projectes 3n. Trimestre

Escola   "Mestres de cicle superior,
i primer curs de l'equip directiu"

FESTA MAJOR CREU ALTA

Cercavila

El racó de l'Angelina   " Gelat de Cireres"

Ingredients

- 500 gr. de cireres sense pinyol
- 100 gr. de sucre
- 500 gr. de nata per muntar

Elaboració



Després de quatre butlletins ja comencem a conèixer com funciona el nostre servei de cuina i menjador, tant a nivell de personal com
la comissió que el controla, però i les escoles del nostre voltant, com funcionen? Quina ha estat l’evolució, o revolució, d’aquests darrers
temps en aquest camp?
El nostre model de cuina pròpia autogestionada és una excepció dins l’entorn escolar, de fet a Sabadell només funcionem amb aquest
sistema l’escola Nostra Llar i nosaltres. La resta d’escoles es decanten per dues tipologies de servei diferents, depenent del tipus
d’instal·lacions amb què compten, que són el servei de càtering i la subrogació del servei.
Com funciona el servei de càtering? Consisteix en una empresa externa que cuina a les seves instal·lacions i que de diàriament fa arribar
a l’escola el menjar fet, degudament precintat i amb totes les condicions. Un cop arriba, només s’ha de mantenir en les condicions de
temperatura adequades i se serveix als alumnes. L’escola ha de disposar el personal pel servei del menjar i els monitors de menjador.
Són empreses que treballen amb criteris de proximitat i hi ha el contacte diari per informar del número de menús necessaris per cada
dia i per avisar de cassos d’excepcionalitats alimentàries.
L’altra opció que hi ha és la subrogació del servei de cuina. Aquesta consisteix en seguir tenint la cuina pròpia en funcionament, amb
el personal de cuina i menjador, però gestionada per una empresa externa a l’Escola. Amb aquesta altra opció el menjar es cuina dins
el propi recinte escolar, no viatja un cop cuinat, però tot el que hi entra, des de matèries primeres fins al personal, van a càrrec d’aquesta
empresa externa. Entre altres avantatges, com que es cuina directament a l’escola, el tracte de qualsevol necessitat alimentària, com
aquell nen que té mal de panxa i necessita una mica d’arròs amb oli, és més senzill de solucionar. I alhora la comissió de menjador
no ha de tractar problemes derivats de la gestió de personal i només ha de supervisar la qualitat del servei rebut.
Ambdues opcions les trobem a parts iguals en les escoles del nostre voltant, mica en mica les comissions de cuina/menjador de les
AMPA han anat delegant aquesta tasca, inclinant-se cap a una o l’altra per diferents criteris. De fet des de mateixa FAPAC (Federació
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya) desaconsellen que siguin les pròpies AMPA les que gestionin els contractes
de personal per evitar convertir-se en “empreses” haver-se de fer càrrec de les indemnitzacions en cassos d’acomiadaments.
En el cas de la nostra escola, vam haver de recórrer al servei de càtering durant l’episodi de la baixa de la cuinera de principis de curs,
ja que en poques hores s’havien de solucionar 80 menús de nens, per seguir donant el servei de menjador, i ja es va constatar la
diferència qualitativa que significava aquesta opció. Per això es va optar per seguir treballant des de l’AMPA per mantenir la comissió
de menjador i el sistema de cuina pròpia.
I durant tot aquest any ha estat així, la nostra comissió de menjador ha estat vetllant per seguir gaudint d’uns menús propis, de qualitat
i adaptats als nens, per la bona feina del monitoratge i en definitiva, per fer que aquesta estona del menjador fos també una experiència
rica i agradable cada dia pels nostres fills i filles, a més de fer quadrar els números tenint present que ha baixat molt la quantitat de
nens que diàriament fan ús del servei. Tot això fa que quan parlem de la cuina pròpia autogestionada parlem també de “petit luxe”.
Dos butlletins enrere fèiem una crida als pares i mares de l’Escola per implicar-se en la comissió del Menjador, ja que tota aquesta
tasca és millor que sigui repartida entre el màxim de persones possible. Si volem seguir gaudint d’aquest servei en el futur més immediat,
és imprescindible que hi hagi més voluntaris, més mans, més pares i mares que hi dediquin una estona a la setmana a fer diferents
tasques de control, de suport i de gestió quan s’escaigui per tal de tenir un servei de cuina i menjador en les millors condicions per
tots.
És una col·laboració per l’escola, però també molt directament pels nostres fills. Us animem a plantejar-vos la vostra disponibilitat i
a col·laborar. Moltes gràcies

En la darrera Assamblea Extraordinària celebrada
el passat dilluns 16 de juny, i de la qual en parlarem
més extensament en el primer butlletí del curs vinent,
dues mares es van animar a prestar una mica del seu
temps a la comissió de menjador. Van assistir a la
reunió i es van sensibilitzar amb el problema que
representa una comissió amb una feina tant
important com és el control de la gestió del menjador
i cuina i van decidir-se a donar un cop de mà.
Com ja hem dit en ocasions anteriors, formar part
d'una comissió de l'AMPA no significa dedicar-hi
pas massa temps, només el necessari i disponible
per portar a terme les diferents tasques. I com és
obvi, si hi ha més gent a repartir, menys és la feina
que l 'hi toca a cadascún dels membres.

Davant l’aprovació de la LOMCE i la posada en marxa de la LEC,
l’AMPA de l’escola Ribatallada es vol adherir a la protesta que la
Comunitat Educativa està portant a terme per rebutjar aquestes
lleis i exigir al Parlament de Catalunya que també ho faci.
Una protesta a la que la majoria del Claustre de la nostra escola
s’ha adherit recollint signatures. Per aquest motiu, i durant tota
la setmana passada hi va
haver al’escola una taula on
hi havia els documents per a
la recollida de signatures. Els
que  no  hagueu pogut
participar encara, ho podeu
fer en qualsevol moment,
g r à c i e s  p e r  l a  v o s t r a
implicació en aquest tema que
ens afecta a tots i a totes.

Com funcionen els diferents menjadors escolars de la ciutat?

Assamblea extraordinària
Benvolgudes famílies

El menjador   "Com funcionen els diferents
menjadors escolars de la ciutat"



Percussió Africana  8 nens
Futbol Grans (4t a 6è)  13 nens
Futbol Petits (1r. a 3r.)  7 nens
Jocs en Anglès Petits (P3 a P5)  13 nens
Jocs en Anglès Grans (1r. a 4t)  13 nens
Escacs  6 nens
Ioga mares  4 nens

L’activitat de Jocs en Angles per Grans es va obrir a
gener degut a la demanda que hi va haver per part
d’alguns pares.
L'activitat d'Escacs, va tenir molt pocs inscrits, però
finalment es va poder dur a terme parlant amb les
famílies i acordant un augment de quota per poder fer
l’activitat sostenible, passant de 20 a 25 euros.
L’activitat de Teatre i de Màgia es va haver d’anul·lar
degut al baix nombre de nens i nenes inscrits a l’octubre.
Les extraescolars que han donat millor resultat com
sempre han estat Futbol, Percussió Africana, Escacs, i
Anglès de petits i grans.
Aquest mes de Juny durant la Jornada Intensiva s’està
realitzant un curs de natació obert a tots els cursos i
l’acceptació ha sigut molt positiva amb 89 nens inscrits.

Els nens que fan extraescolars d'escacs a
l'escola, van participar a un torneig de
l ' esco la  Turó del  Cargol  on
participaren13 escoles de Barcelona,Sant
Quirze,Terrassa i Sabadell.
L'equip d'escacs del Ribatallada format
per:

En Ricard Olivé, el febrer de 2014,  va quedar campió Absolut del
torneig de partides ràpides d'escacs que es va fer al Casal Pere Quart,
organitzat per el Club d'Escacs de Sabadell, on participaven
aproximadament uns 50 nens de la comarca.  A l'abril de 2014 va tornar
a quedar campió del torneig per equips de Sabadell, on jugaven varis
equips de Sabadell, Badia, Ripollet i Cerdanyola.

Ivo espau (Monitor d'escacs)

Marc Buxó
Joan Iglesias
Marc Escoda

Arnau Obradors

Va quedar CAMPIÓ ABSOLUT guanyant una copa.
FELICITATS CAMPIONS!

El passat dissabte 30 de maig l'equip de
grans de l'escola varen fer elseu últim
partit de la temporada, va ser un partit
molt emocionant contra un equip del
Cercle Sabadallès on també hi juguen
alguns alumnes del Ribatallada, aquest
cop  varen perdrer 9 a 4, tot i que ens s'ho
varen passar molt bé.

Com ha anat el curs d'extraescolars?

Futbol

ESCACS

També varen cel.lebrar un amistós entre
ells, on varen quedar 4 a 4.

Novetats per el curs vinent!

Extraescolars   "Intensiu de natació
i Casal d'estiu"



Aquest cap de setmana passat, els tractors hem anat de colònies a “El Collell”,
un bonic paratge prop de Banyoles.
Ens ho hem passat brutalment bé, tant els nens i nenes com els pares i les
mares que hem pogut veure als nostres fills gaudint de les activitats i, els més
atrevits, també hem pogut participar de les mateixes. Tot i que el dissabte ens
va ploure una mica, vam poder fer tot el que teníem programat, que no era poc,
des del laser tag fins a banyar-nos a la piscina, passant pel camp d’aventura,
quads i rocòdrom.
Han estat dos dies de convivència magnífics que no oblidarem!

El passat divendres 13 de juny vàrem celebrar la ja tradicional tarda de portes obertes a l’escola amb la mostra d’activitats extraescolars
i el sopar de germanor al carrer.
Per primer cop es va fer una exhibició d’escacs, ja que es va creure que era prou important donar a conèixer aquesta extraescolar. Es
va fer en format de trobada amb una altra escola convidada i gestionat tot pel mateix monitor de l’activitat.
Va seguir la ja tradicional exhibició de percussió africana, complementada també amb dansa, que va ser molt ben acollida per tothom
i que va causar una gran impressió pel nivell que mostren els alumnes.
I finalment va ser el torn de l’activitat d’anglès, que van representar unes petites obres de teatre íntegrament en la llengua de Shakespeare
davant d’uns pares entregats.
Arribades les 8 del vespre ja es van començar a muntar les taules i es van anar omplint de truites, entrepans, i altres menges i begudes
per grans i petits. Aquest any tornàvem a ser més de 200 comensals, i alguns grups, especialment els dels més menuts, van optar per
fer com l’any anterior, fer sopar els nens primer i fer un segon torn de pares i mares. La canalla va tornar a taula just per les postres,
els gelats “sorpresa” que els teníem preparats!
Sobre les 10 del vespre començava l’animació amb el ball de fi de festa, va ballar tothom, grans i petits i l’animador ens va fer suar de
valent, tant que en un parell de cançons ja teníem el sopar a la planta dels peus!
La festa va acabar sobre quarts de 12, els nens ben cansats, i aplegant entre tots les taules altre cop dins del camió i fent camí cap a
casa amb les cadires sota el braç i un bon somriure per la bona estona passada.
Des de l’AMPA volem aprofitar l’avinentesa per agrair a totes les famílies la seva participació en aquesta festa i per la col·laboració en
el muntatge i desmuntatge de les taules i neteja del carrer.

Classe dels 
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Sopar de fi de curs

"Pintem pedres"

Material necessari

Pedres de riu (el mes planes possible)
Pintura per nens
Rotuladors
Pinzell



Sabieu que?

Sabíeu que a Sabadell existeix una xarxa antirumors? Sabeu a què es dediquen i com va né'e9ixer aquesta iniciativa? Això no és un
rumor, és un projecte real amb cap i peus i us en fem cinc cèntims tot seguit.
L’any 2013 es va portar a terme un estudi a cinc ciutats espanyoles, entre les quals hi havia Sabadell, on es valoraven un seguit de
qüestions sobre els rumors que estaven més extesos entre la societat “autòctona” respecte la població immigrant. Temes com l’ús o abús
de la seguretat social, de les facilitats per l'accés a beques i altres ajuts, facilitats per l’obertura de comerços als ciutadans estrangers o
que amb la seva presència baixen el rendiment escolar del grup, són només uns exemples dels temes que es tocaven. A partir d’aquest
estudi es va veure quins són els rumors que estan més arrelats a la nostra societat i es va començar a preparar un treball per combatre’ls
d’arrel.
Un dels problemes principals és que aquests rumors, prejudicis i estereotips compten amb un substrat de realitat, creiem que alguna
cosa hi ha de certa en ells. A més l’entorn de crisi econòmica tampoc hi ajuda ja que estem més sensibilitzats a temes com l’accés a
ajudes públiques, i les nostres administracions han perdut prestigi i credibilitat per fer-nos veure les coses d’una altra manera.

Un any més els Bolets hem participat a la cursa de Carretons i
aquest any ho hem fet amb el "Circ Tokats del Bolet".
És una activitat que vàrem iniciar l'any passat  i la veritat és que
disfrutem molt  fent-la, tant els nens com els pares,
Aquest any hem guanyat el premi "Ot el Bruixot" al carretó més
original, i el 2n. classificat en la categoria de 14 a 99 anys.
Fins l'any vinent!

Una bona colla de Granotes del Ribatallada van voler participar
aquest any amb el seu carretó a la Festa Major de la Creu Alta.
tot i que va ser una cursa una mica accidentada, la veritat és
que s'ho van passsar molt bé tant el muntatge del giny com
durant la cursa en sí. Potser eren dels més petits, però la il·lusió
i les ganes eren tantes o més que les de qualsevol altre grup.
Aquesta colla promet!

Per tot això es va pensar en la creació d’una xarxa d’agents antirumors, ciutadans
voluntaris, que provistos d’un contra argumentari farien una tasca d’informar al
carrer, de tu a tu, en el seu dia a dia, amb dades a la mà, per tal de rebatre un per
un cada un d’aquests rumors, prejudicis i estereotips.
La xarxa d’agents antirumors funciona a Sabadell des de fa un any i entre les seves
tasques hi ha la de la formació de nous agents que mica en mica van fent feina, en
les converses a la feina, entre amics i en dinars familiars, aportant una mica de llum
en forma de dades contrastades. I sempre amb l’objectiu final d’afavorir la diversitat,
de pensar més en el que ens uneix que no pas en el que ens separa i que coneixent
una mica més als nostres nous veïns tots creixem.

El Divendres abans del sopar és varen fer actuacions de diferents extraescolars, entre elles el taller de percussió africana, que com cada
any va acabar sorprenent a tothom. Felicitats!
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Bolets a la cursa de Carretons Granotes a la cursa de Carretons

Extraescolar de Percussió Africana



El nostre barri, l’indret on vivim, on hi tenim l’escola dels nostres fills, i potser també la feina, forma part del nostre univers particular.
És probable que la nostra perruqueria de confiança, el nostre forner o les diferents activitats extraescolar o extralaborals, totes es
desenvolupin en aquesta parcel·la que anomenem “el nostre barri”.
Però què en sabem de La Creu Alta? Sabem per què es diu així? Coneixem quins són els primers carrers que conformaren el nostre
barri i els noms que tenien? I la història que hi ha darrera cadascun d’aquests noms de carrers i places? Són moltes les preguntes que
ens porten a pensar i reflexionar com de vegades sabem més coses d’indrets llunyans on hi hem passat quinze dies d’unes vacances
que no pas del nostre propi barri on es desenvolupa gran part de la nostra vida i la dels nostres fills. Algú va dir un dia que “qui perd
els orígens perd la identitat” i això és el que no volem pas, perdre la nostra pròpia identitat que ens defineix com a poble, en el més
ampli sentit de l’expressió.
És per això que us fem un petit recull d’uns quants noms de carrers i places i les persones a qui van dedicades i que tot seguit us
presentem:
El nostre barri, la Creu Alta, rep el seu nom per haver tingut, més o menys al mateix indret on avui hi ha la creu de terme, a l’entrada
de l’actual plaça de la Creu Alta, una creu elevada de forma considerable i que donava la rèplica a una altra creu, la creu baixa situada
als voltants del Mas Canals. I és al voltant d’aquesta creu alta que es va començar a formar el nucli poblat que ha esdevingut el nostre
barri. La creu de terme estava situada en un punt estratègic i altament transitat de la parròquia de Jonqueres, on es trobaven el camí
ral de Terrassa a Barcelona i el de Castellar del Vallès. Avui dia aquests camins són l’Avinguda Onze de Setembre i el carrer Major
Carrer de Picañol: Joan Picañol i Aldavert (Monistrol de Calders, 1855 - Sabadell, 1931). Forner, propietari de terres i alcalde. S’instal·là
a la Creu Alta l’any 1886 a una casa del carrer Nou (actual Avinguda 11 de setembre) i va demanar el permís per tancar el solar per la
part del darrera que donava a un carrer de nova creació, aquest carrer agafà el seu propi nom. Apart de fer de forner també va ser el
darrer alcalde que el poble de la Creu Alta va tenir mentre va pertànyer a Sant Pere de Terrassa, i que l’any 1904 va passar a pertànyer
a Sabadell.
Carrer de Dinarès: Francesc Dinarès i Trullàs (Olesa, 1715 - Sabadell, 1789), fou un dels primers propietaris del poble de la Creu Alta,
les seves propietats estaven als voltants del camí de Manresa, actual carrer Major, i la condició de venda d’aquestes parcel·les era que
s’hi aixequés la casa abans de cinc anys.
Carrer d’Antoni Cusidó: Antoni Cusidó i Cañellas (Sabadell, 1861 - 1929). Industrial tèxtil i alcalde. Fou un destacat industrial tèxtil,
que dóna nom a un dels vapors de la Creu Alta, el vapor Cusidó. La seva primera etapa a l’alcaldia de Sabadell durà tant sols 12 dies,
degut a pressions polítiques. Però durant la dictadura de Primo de Rivera hi tornà com a regidor de Foment i en aquest període es
projectaren el mercat central, un pla general de clavegueres i enllumenat, i es reform l’Escorxador, entre moltes altres coses. L’any 1957
el carrer de les Basses va passar a portar el seu nom.
Carrer de Ribot i Serra: Manuel Ribot i Serra (Sabadell, 1859 - 1925). Periodista i escriptor. Fundador del primer Centre Catalanista
de la ciutat i de la Revista de Sabadell, la qual dirigí durant més de 40 anys. També fou secretari de la Caixa d'Estalvis de Sabadell i
va ser un dels impulsors de la Biblioteca, la primera que hi hagué a Sabadell, inaugurada el 1926 i amb el fons llegat de la seva pròpia
biblioteca particular. És autor de la monografia Origen y progresos de Sabadell, dels volums de poesia Idil·lis i balades i Garbuix, i de
diverses obres teatrals.
Passatge de Vilanova: Pere Vilanova i Munné (Sabadell, 1865 - 1929). Ebenista i propietari de terres. Com a fuster ebenista treballà
per la parròquia de Sant Fèlix. L’any 1904 comprà un terreny a la Creu Alta i va aplanar el camí i va anivellar els carrers els carrers
que hi confluïen, que avui són els de Sant Miquel, Vila Cinca, Paco Mutlló i Montseny, i aconseguí el permís municipal per obrir-hi
un passatge i construir-hi el primer rengle de cases. En reconeixement a tota aquesta tasca es decidí posar el seu nom al propi passatge.
Aquest és només un petit tast, una petita aproximació, però hi ha moltes històries amagades darrera de cada carrer, de cada pedrís,
de cada ventalla... cada casa, cada indret contenen petits tresors que ens expliquen d’on venim i com vivien els nostres avantpassats.
I moltes vegades només cal furgar una mica per trobar-les i per conèixer una mica més les nostres arrels. Us animem a fer recerca!
Bibliografia i fonts de documentació:
La Creu Alta. Un barri ple d’histò'f2ria. Col·lecció Sabadell i els seus barris. David Laudo i Cortina i Assumpta Muset i Pons.
La Creu Alta,  un poble  convert i t  en barri .  Bibl ioteca d ’Estudis  Creualtencs.  Manel  Camps i  Bósser
http://ca.sabadell.cat/Nomenclator/p/noms_dels_carrers_cat.asp
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