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El trasllat del Xarau a fons

Un any després de que 
sorgís el tema del trasllat de 
la nostra escola al solar de 
l’antiga Uralita hem copsat 
diverses opinions per saber 
l’estat de la qüestió. 

Aquest és el resum de 
la nostra particular 
investigació i l’opinió de 
tots els que hi han volgut 

col·laborar. Ha mancat una 
opinió important, la de la 
regidoria d’Urbanisme del 
nostre Ajuntament, que 
tot i la insistència de les 
nostres reporteres no ens 
ha contestat. Lamentem no 
tenir el seu importantíssim 
punt de vista ja que és 
una de les regidories més 
implicades en aquest trasllat 

i en el desenvolupament 
de les obres. El silenci en 
plena campanya electoral 
no és massa bon símptoma.  

Esperem que la lectura 
d’aquest butlletí us 
aclareixi una mica l’estat 
de la qüestió, si més no 
sabem com es posiciona 
cadascú...

Votar un nou nom pel butlletí té premi!
(Per participar segueix les instruccions de l’apartat “El nom perdut” 

de la pàgina 8. Entre tots els participants sortejarem un fantàstic premi 
el dia 18 de juny durant la Festa de fi  de curs, però cal ser-hi present.)



El projecte de la nova escola 
Xarau s’inclou dins una gran 
illa d’equipaments municipals, 
organitzats a partir d’una gran 
plaça central, des de la qual 
s’accedirà als diferents equipa-
ments. 

L’edifi ci de l’escola s’articula 
a partir de tres volums rectan-
gulars relligats a partir d’un 
pla-porxo. Cadascú d’aquests 
volums acollirà respectivament 
els aularis d’Educació Primària, 
Educació Infantil i els espais 
de menjador i gimnàs. Totes 
les aules de Primària i Infantil 
s’obren a un pati tancat aco-
tat i tranquil. A més, el volum 
d’Infantil genera el seu propi 
pati, d’ús exclusiu. El volum 
de Primària, de tres plantes, 
s’organitza a raó d’un cicle per 
planta. La comunicació vertical 
es produeix a través de dues 
escales situades a cada extrem 
de la planta. Cadascuna d’elles 
comunica amb els grans espais 
de relació, el vestíbul d’accés i 
el porxo exterior. 

El projecte de construcció de 
l’escola ha tingut molt en comp-
te el projecte de confi nament 

que s’ha realitzat en el solar. 
S’ha apostat per una construcció 
lleugera, prefabricada i de baix 
impacte ambiental amb una fo-
namentació que no requereix 
d’extracció de terres. Això vol 
dir que no hi haurà extracció de 
terra contaminada i que sem-
pre es treballarà per sobre del 
confi nament realitzat. El siste-
ma prefabricat proposat és de 
panells de fusta d’avet vermell. 
És un sistema net, lleuger i de 
ràpid muntatge. 

El propi disseny de l’escola està 
pensat per minorar l’impac-
te acústic del tren. Els aularis 
s’organitzen amb pinta, a par-
tir d’un passadís a la cara nord. 
Aquest passadís de circulació 

actua com a coixí acústic res-
pecte les aules. Així doncs, a la 
façana nord, que dóna a la via 
del tren, sols s’obren fi nestres 
de passadissos, de la cuina i del 
gimnàs. Mentre que les aules 
s’obren als patis i les vistes, en 
una orientació sud-est, garan-
tint  un bon assolejament de 
totes elles. El propi edifi ci fa de 
pantalla respecte als patis.

Tot l’arbrat que es plantarà ani-
rà amb grans jardineres enter-
rades de polipropilè (plàstic). 
En total es plantaran una tren-
tena d’arbres. 

Realitzades consultes amb 
l’Agencia Catalana de Residus i 
el Jardiner de l’ajuntament, no 
hi haurà cap problema per plan-
tar l’hort. Cal tenir en compte 
que les terres contaminades es-
tan confi nades amb una làmina 
geotèxtil i com a mínim 50 cm. 
de terres per sobre, per tant 
podem plantar petites plantes 
amb total tranquil•litat (no així 
arbres).

Roberto Aparicio, Roger Jornet i 
Sílvia Ollé

Projecte arquitectònic
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Quin és l’estat actual del projecte 
de trasllat de l’escola Xarau? L’Ajun-
tament manté el 2012 com a data 
del trasllat? 
En principi sí mantenim la data del 
2012, però per poder concretar el 
trasllat hem d’apamar la construcció 
de l’escola.
L’Ajuntament de Cerdanyola treballa 
per tenir el nou edifi ci de l’escola Xa-
rau com abans millor. Com sabeu, no 
és una actuació que depengui només 
de l’àmbit municipal, sinó que el fi -
nançament correspon al Govern de la 
Generalitat. 
Per això, penso que hem de prendre 
el compromís conjunt, i és així com 
ho estem treballant des del Servei 
Municipal d’Educació.
De fet, després dels nous nomena-
ments de càrrecs a la direcció dels 
Serveis Territorials, ens reunim amb 
el nou Director Territorial, Sr. Lluís 
Baulenas i la seva adjunta, Sra. Empar 
Garcia, el proper dia 16 de març.
Dir també que en tot moment la di-
recció del centre està al cas en  cada 
punt de la gestió municipal.
Observar que l’Ajuntament ha com-
plert els seus compromisos de recu-
perar el sòl que ha d’acollir el nou 
centre, i que va sortir la licitació de la 
construcció de l’escola fa dues setma-
nes, ja que el projecte per part dels 
arquitectes està aprovat. 
La situació actual és que la Cambra Ofi -
cial de Contractistes d’Obres de Cata-
lunya  va presentar unes al•legacions 
a les clàusules administratives que re-
geix la contractació de les obres. En 
aquest sentit, les àrees d’Urbanisme 

i Contractació ens informaran quan es 
resolguin les al•legacions i ens diguin 
en quins punts s’haurà de modifi car el 
plec de clàusules administratives. 
Pel que això implica en termes de 
periodicitat és possible que el procés 
d’inici de construcció de l’edifi ci pa-
teixi algun ajornament.

Conegut el posicionament del nou 
govern de la Generalitat d’aturar la 
construcció de noves escoles, sabeu 
com afectarà això al futur de la nova 
escola? I, en aquest sentit, hi ha ha-
gut alguna comunicació ofi cial per 
part del Govern català? 
Sabem també per declaracions públi-
ques que es contemplarà la possibili-
tat de construir en aquells casos on 
hi hagi un compromís jurídic. Precisa-
ment aquest és el cas de Cerdanyola 
ja que tenim un conveni signat.
Actualment estem en contacte telefò-
nic amb els nous responsables de les 
direccions de les àrees que estan re-
lacionades amb el tema de construc-
cions de centres escolars i, com he dit 
abans, ben aviat tindrem la primera 
reunió a Serveis Territorials del Vallès 
Occidental on també exposarem l’es-
tat de construcció de la nova escola 
de la zona Riu Sec.

S’ha fet algun pas en les negociaci-
ons amb el nou govern? Què dema-
narà l’Ajuntament de Cerdanyola? 
Com ja hem dit anteriorment, l’Ajun-
tament continua administrativament 
el procés de construcció de l’escola. 
No hem tingut cap comunicació ofi cial 
del nou Govern de la Generalitat ins-
truint l’aturada de la construcció.

El projecte de construir una escola 
bressol al solar continua endavant? 
Si és així, quin és el calendari pre-
vist? Tant l’escola bressol com la 
nova escola Xarau formen part d’un 
projecte educatiu més ampli, en 
aquest sentit, quina relació s’esta-
blirà entre tots dos centres? 
Quan es va dissenyar la zona Riu Sec 
es va concebre com una zona de pas-
seig, esportiva i escolar. El govern ac-
tual no ha canviat aquestes directrius 
i continua treballant per a aconse-
guir-ho tot i la difi cultat que suposa 

obtenir el fi nançament per realitzar  i 
mantenir construccions en l’època de 
crisi econòmica que estem vivint.
La relació que s’establirà entre els 
centres serà la que els centres dis-
posin, tal i com s’està dissenyant des 
de la Comissió d’Atenció a la Petita 
Infància que col.labora en opinar, 
traspassar informació, dissenyar plans 
educatius compartits, etc, entre els 
centres de primària i les escoles bres-
sol municipals i llars d’infants priva-
des.

L’Ampa del Xarau no ha rebut MAI 
cap comunicació ofi cial pel tema 
que ens ocupa. Tot i les queixes ex-
pressades per aquest fet, continua 
la política de desinformació i de fets 
consumats per part de l’Ajuntament. 
Demanem una explicació. Us com-
prometeu a informar-nos periòdica-
ment de l’evolució del projecte? 
La direcció del Xarau ha rebut comu-
nicacions de la Regidora i ens consta 
que la comunicació amb l’AMPA és 
immediata, per tant, s’ha anat infor-
mant a la comunitat de l’escola  Xa-
rau  a mesura que anava avançant el 
procés.
Sabeu que hem tingut diferents reu-
nions amb representants polítics, tèc-
nics - d’urbanisme i educació-, així 
com els arquitectes que han elaborat 
el projecte.
La comunitat educativa del Xarau té 
a la seva disposició els plànols, la 
presentació i la maqueta de la nova 
escola, material que s’ha fet servir 
durant les Jornades de Portes Obertes 
del Xarau.
Parlar per tant de política de desin-
formació, entenem que no s’ajusta a 
la realitat. 
I, evidentment, quan l’Ajuntament 
avanci en la procés, ho anirà traslla-
dant  a la direcció i a l’AMPA del cen-
tre. 
Afegir que s’ha constituït una Comis-
sió de Seguiment de la construcció de 
l’escola amb membres de l’ajunta-
ment, docents, directora i membres 
de l’AMPA que tindrà en breu una tro-
bada, a data proposada per la direc-
tora del centre i jo mateixa.

(entrevista feta durant el mes de març de 2011)

Regidoria d’educació Sra. Esther González Bayo 
Pertany al Grup Municipal PSC
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Quin és el projecte que defen-
sa Compromís per Cerdanyola 
per a l’Escola Xarau? 

Compromís per Cerdanyola té 
com a premissa l’acció i l’autor-
ganització de les persones afec-
tades, per tant creiem que ha 
de ser l’assemblea de famílies 
i mestres qui defi neixi el futur 
de l’escola i faci arribar la seva 
veu a l’administració correspo-
nent. Pensem que l’escola ha-
via de ser reformada i, havent-
hi precedents a la població de 
reformes exitoses, aquesta era 
la solució desitjable, evitant 
el desarrelament del barri. Ara 
bé, sabem que a fi nal de curs 
passat es va arribar a l’alterna-
tiva del trasllat a uns terrenys 
propers, de forma precipitada, 
però sembla que acceptada per 
la comunitat escolar.

En la situació actual, el que no 
podem consentir és que el tema 
es quedi encallat. En el marc 
de les retallades amb què l’ad-
ministració castiga l’educació 
pública, el Departament d’En-
senyament podria deixar-nos 
sense reformes i sense l’escola 
nova, donada l’orientació del 
nou govern d’estalviar on no 
toca. Ens sembla que és urgent 
prendre decisions per no allar-
gar més les condicions en què 
es troben algunes de les seves 

dependències, més encara quan 
ja fa temps que hauria d’haver 
arribat la solució defi nitiva. Des 
de la racionalitat en l’ús dels 
recursos públics, l’arrelament 
dels equipaments públics en el
teixit urbà, la defensa del model 
d’escola pública i dels projectes 
educatius que el promouen, ara 
és molt bona oportunitat per 
escometre la remodelació del 
centre amb criteris d’idoneïtat
públics i consens entre mares i 
pares, administració i col·lectiu 
docent.

 És per això que el Compromís 
per Cerdanyola ens posem a 
disposició de l’AMPA i de tota la 
comunitat educativa del Centre 
per tot allò que calgui fer en 
benefi ci de l’escola.

Condicions al trasllat de l’es-
cola

Quan ICV-EUIA tenia l’Alcaldia 
va treballar en què la remode-
lació de l’escola Xarau fos una 
realitat. Per aquest motiu va 
demanar a la Generalitat que 
elaborés el projecte de remo-
delació i reservés els diners per 
executar les obres. El projecte 
va ser enllestit, pel qual l’Ajun-
tament va concedir la llicèn-
cia d’obres, però l’obra no va 
començar-se perquè la Gene-
ralitat manifestà dèfi cits pres-
supostaris.  Va ser pocs mesos 
abans de la moció de censura a 
l’Ajuntament quan la Generali-

tat va plantejar per primer cop 
la possibilitat que la remodela-
ció no es fes i que a canvi Xarau 
es traslladés a la nova escola 
que s’havia projectat al sector 
de Farigola. 
Al trasllat, ICV-EUIA va posar 
diverses condicions per accep-
tar-lo:

Primer. Que Generalitat i Ajun-
tament, conjuntament, infor-
messin a la comunitat educativa 
de Xarau, amb prou antelació i 
de forma contínua sobre aquest 
trasllat.

Segon.- Que la comunitat edu-
cativa de Xarau pogués fer 
aportacions al projecte execu-
tiu de la nova escola, com pot 
ser la distribució de l’aulari i 
dels espais de l’AMPA i el con-
dicionament d’un hort en el 
pati, així com la possibilitat de 
mantenir el nom de Xarau en la 
nova escola.

Tercer.- Que es realitzin les 
obres de connexió de vianants 
amb el solar d’equipaments de 
Farigola abans de l’obertura de 
l’escola, que consisteixen en un 
nou pont sobre el riu Sec a l’al-
çada de Xarau i nous ponts per 
travessar la línia de la RENFE 
des de la carretera de Barcelo-
na.

Per a ICV-EUIA l’assoliment de 
totes aquestes condicions són 
imprescindibles per acceptar 
el trasllat. Totes són possibles, 
i depèn estrictament de la vo-
luntat dels governs de la Gene-
ralitat i l’Ajuntament perquè es 
compleixin.

Altres opinions (per ordre d’arribada)
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Altres opinions (per ordre d’arribada)

Quin és el projecte que de-
fensa Esquerra per a l’Escola 
Xarau? 

L’activitat que es porta a terme 
en una escola és tan important 
que això fa que s’hagi de desen-
volupar amb total normalitat. 
Els processos d’ensenyament-
aprenentatge no es poden veu-
re afectats. 

L’administració no es pot em-
parar en un trasllat sense data 
i esquivar així els problemes de 
manteniment de l’escola. Si es 
fa una activitat, aquesta s’ha 
de desenvolupar de la millor 
manera possible i és per això 
que cal dotar el vostre centre 
dels recursos que facin falta 
per garantir que l’activitat del 
ceip Xarau sigui la mateixa que 
la de qualsevol altra escola de 
Cerdanyola i que els seus alum-
nes no pateixin un greuge com-
paratiu. 

Les decisions que es prenen, 
com ara fer el trasllat o no de 
l’escola Xarau, són decisions 
polítiques. I la manera com es 
fa, com es porta a terme aques-
ta decisió, forma part també, 
d’una manera de fer política. 
Sabem que tot aquest procés 
s’ha portat de la pitjor mane-
ra possible, no informant a la 
comunitat educativa i perme-
tent que les famílies fessin les 
pre-inscripcions dels seus fi lls i 

fi lles sense saber que l’escola 
seria traslladada. Per a nosal-
tres, aquestes maneres són in-
acceptables i és un clar exem-
ple del perquè de la desafecció 
política que vivim.

La informació, la transparència 
i la participació, són processos 
bàsics que des de l’àmbit po-
lític s’han de garantir. No es 
pot acceptar que la comunitat 
educativa sigui informada tard i 
malament i no pugui participar 
de les decisions que els afecten 
de manera directa. 

L’educació pública i de qualitat 
és un dels valors republicans i és 
una de les nostres prioritats. 

Quin és el projecte que defen-
sa el Partit Popular per a l’Es-
cola Xarau? 

Un traslado polémico

La postura del Partido Popular 
siempre ha sido primero inten-
tar mejorar las instalaciones 
del CEIP Xarau antes del trasla-
do. Dar por perdido un colegio 
con tantos años de historia y 
con un gran número de alumnos 
porque según la Generalitat, no 
podía invertir en arreglar cole-

gios pero sí en colegios nuevos, 
no tiene ningún sentido.
Todavía no está garantizado por 
la Generalitat que fi nalmente 
haya dinero para el nuevo co-
legio. Por lo que nos encontra-
ríamos sin el nuevo colegio y 
sin acondicionamiento del CEIP 
Xarau. Debemos recordar que 
el CEIP Xarau no tiene las con-
diciones adecuadas para la rea-
lización de algunas actividades 
regulares del curso”.

Creemos que el número de 
niños y niñas en el barrio de la 
Farigola es creciente debido a 
que es un barrio joven, pero no 
disponen de ningún servicio ni  
instalación necesaria para esta 
población infantil creciente, 
ni pediatra fi jo, ni colegio, ni 
guardería. 

 Antes de aprobar el traslado 
del CEIP Xarau se tiene que re-
visar bien si el nuevo colegio 
tendrá cabida para los actuales 
alumnos y los futuros, tanto del 
barrio Xarau como del barrio de 
la Farigola.

Si fi nalmente no hay más re-
medio de que se produzca el 
traslado, que dadas las circuns-
tancia, no será próximamente, 
proponemos que estas instala-
ciones den cabida a la Escola 
d’Adults que ahora dispone de 
espacio insufi ciente y siga ejer-
ciendo su función lectiva.

(Aportacions rebudes durant el mesos 
de març i abril del 2011. 
No hem rebut resposta ni del PSC ni de 
CiU) 



6

L’ Associació d’Afectats 
per l’Amiant 

de Cerdanyola i Ripollet

Com segurament ja sabeu, 
l’Ajuntament de Cerda-
nyola ha acordat amb la 
Generalitat de Catalunya 
la construcció d’una nova 
escola al solar que antiga-
ment ocupava la fàbrica 
d’Uralita. Des de les Admi-
nistracions se’ns assegura 
que el procés de confi na-
ment de l’amiant present 
en aquest solar és garantia 
sufi cient de que l’ubicació 
de la nova escola no supo-
sarà cap perill per la salut 
dels nostres infants. Qui-
na valoració en feu des de 
l’associació d’afectats per 
l’amiant amb la informació 
de que disposeu? 

En resposta a la vostra sol-
licitud hem de dir-vos que 
no disposem de coneixe-
ment sufi cient per donar-
vos un judiciós consell, ara 
si, dir-vos que el problema 
de l’amiant si es tracta bé i 
s’aïlla correctament no per-
vé problemes, però s’ha de 
tenir coneixement exhaus-
tiu del projecte en present 
i en futur, en el sentit que 
en un futur no es reportin 
obres que originin l’aixeca-
ment del sòl deixant el sub-
sòl i les seves restes d’ami-
ant al descobert, ja que 
això si que implicaria risc 
real. Per això diríem SI a la 
construcció amb el requisit 
del seguiment del projecte 
en present i en futur per 
part de l’Ampa Xarau.

Altres opinions De pati obert a pati confi nat

En molt poc temps, el pati del 
Xarau ha passat de ser un dels 
“patis oberts” de la ciutat, 
juntament amb els de La Sí-
nia i el Sant Martí, dels quals 
se’n pot fer ús els dissabtes 
i diumenges, a ser un “pati 
confi nat” arran de la troballa 
de fi brociment el passat mes 
de febrer.

A partir d’aquest moment, es 
va iniciar un procés llarg i cos-
tós econòmicament per tal de 
garantir la salut de la comuni-
tat educativa del Xarau.

Després de realitzar diferents 
cates l’informe de Laborato-
ris Echevarne ha conclòs que 
el subsol del pati conté restes 
de fi brociment, material peri-
llós per a la salut si s’inhala 
la pols que es desprèn en ser 
manipulat.

En el Consell Escolar del 26 
d’abril al qual van assistir, a 
més dels membres habituals, 
Esther González (Regidora 
d’Educació de l‘Ajuntament 
de Cerdanyola), Josep Vallcor-
ba (Inspector d’Ensenyament 
de la Generalitat) i Antoni 
Sacristán (Tècnic de l’Ajun-
tament) es va informar de les 
possibles formes de solucionar 
aquest problema. El tècnic va 
comentar que l’única mesu-
ra efectiva és el confi nament 

(que consisteix en cobrir tota 
la zona amb un material com-
pletament impermeable i des-
prés posar-hi terra a sobre).

Els tècnics estan treballant en 
aquesta solució i el calenda-
ri previst de realització és el 
següent:
- Projecte i tràmits del con-
fi namen defi nitiu fi nalitzats a 
fi nals de juny.
- A partir de juny i durant el 
període de vacances d’estiu 
fer tota l’obra de confi na-
ment.
- Al setembre, en principi, el 
pati estaria disponible.

La regidora va aprofi tar per 
acomiadar-se de tota la co-
munitat educativa, i va co-
mentar que això és un pro-
blema prioritari, però que 
en aquests moments no hi ha 
fi nançament i de moment no 
se sap com s’obtindà. Totes 
les administracions s’hauran 
d’involucrar, però de moment 
el problema de fi nançament 
no està solucionat. Això ho 
haurà de fer el nou equip de 
govern de l’Ajuntament de 
Cerdanyola.

El 25 de maig hi haurà una 
reunió informativa a l’escola 
amb representants de la Ge-
neralitat, de l’Ajuntament i 
un metge especialista.Hi hau-
rà servei de canguratge.
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Oooh Yeaaah!!! 

Bienvenidos de nuevo a ésta, 
vuestra sección de música, 
libros, comics...En fi n, esos otros  
pequeños placeres. Os recordamos 
que estamos en nuestra 123 edición 
y sólo nos quedan dos números 
para llegar al número 125. Como 
es habitual, aquí no hay prejuicios 
hacia ningún género, y acabamos 
con un Oooh Yeaaah!! cuando un 
libro o una canción consiguen 
hacernos mover las orejas.

Me lo apunto
Janelle Monáe 
Tras reunirse los dioses en los cielos, 
han decidido por unanimidad dar 
una segunda oportunidad a Michael 
Jackson y reencarnarlo. Eso sí, en 
una mujer con un enorme tupé 
y cargada de funky, pop, disco, 
rhythm & blues, soul... Y la han 
bautizado como Janelle Monae. 
Una chica que pronto aterrizará en 
el festival Sonar de este año. Lleno 
asegurado.  Enchufa tu ordenador, 
clica y disfruta, ¿Proponemos el 
baile del videoclip para que lo 
hagan los profes en fi n de curso?
(Youtube: Janelle Monae. Tightrope)

Sonido vinilo
Kiko Veneno 
Este gaditano-sevillano, nacido 
por esas casualidades en Figueres, 
hizo con absoluta simplicidad el 
Lp (Échate un cantecito), rumbas, 
pop  y ritmos del sur con letras y 
notas para los cuatro cardinales. Ya 
teníamos cd’s pero aun así  muchas 
agujas de los tocadiscos, en el 
92, se gastaron de tanto surfear 
por los surcos de canciones como 
(Te echo de menos, Lobo López, 
Joselito, ...)
(Youtube: Kiko Veneno)

Efemérides
The  Beatles      
El día 9 de febrero de hace 
justo ahora 50 años, 4 chicos de 
Liverpool llamados The Beatles,  

actuaron en directo por primera 
vez. Fue en un pequeño local 
llamado The Cavern (La Caverna) 
ante 200 personas.  Sin duda ese 
día cambió la historia.

Nos llamó por teléfono al 
Xarau
Paquita la del Barrio       
La cantante de rancheras y 
canción  popular mexicana Paquita 
la del Barrio, mientras ojeaba en 
su  México natal el diario local, 
leyó lo que está aconteciendo 
en nuestra escuela Xarau: 
amianto, instalaciones totalmente 
obsoletas, responsables políticos…  
Indignada nos llamó para dedicar 
una canción  a estos mandatarios 
de: donde dije digo, digo Diego…. 
¡Que grande Paquita!
(Youtube: Paquita la del Barrio. Rata de 
dos patas en directo)

Letras
Libros para los que vais y os 
quedais en el Xarau:

Manolito gafotas 
La escritora Elvira Lindo, fi rma 
esta entrañable colección de libros 
en la que un niño como podríais ser 
vosotros, en un barrio como podría 
ser el vuestro, os hace disfrutar y 
reíros  con personajes como  el 
imbécil (su hermano), el orejones 
o su abuelo Nicolás. 

Libros para los que vamos a 
buscar a los que salen del Xarau

Karin Fossum “No mires atrás” 
Qué tendrán los escritores 
nórdicos que han revolucionado la 
novela  negra actual. Con ésta su 
segunda novela,  la  noruega  Karin 
Fossum  ganó el  premio “llave de 
cristal” a la mejor novela policiaca 
escandinava. Relato en el que, tras 
el asesinato de una adolescente en 
una pequeña comunidad noruega, 
el detective Konrad Sejer en sus 

interrogatorios e investigaciones, 
nos adentra en el pasado y 
sospechas  de sus habitantes. Una 
novela intimista  que atrapa. 

Cine
Chico y Rita 
Galardonada entre otros premios 
con un Goya 2011 a la mejor 
película de animación. El director 
Fernando Trueba y el dibujante 
Xavier Mariscal, fi rman esta 
historia tortuosa, ambientada 
en los años 50, entre un pianista 
de jazz latino  y una cantante 
de boleros, con Cuba y Miami de 
fondo. Repleta de bellas imágenes 
con trazos simples y  alto contenido 
de amor y  música. En los cines 
de  Cerdanyola no llegaremos a 
disfrutarla. 
 

Concurso Oooh Yeaaaah!
Jack Johnson  
¿Por qué no concursas con nosotros 
en el blog del  Xarau? Es bien 
fácil:

Tienes que clicar en youtube  el 
divertido videoclip de la canción  
Taylor del  hawaiano  Jack Johnson. 
Con este tema nos deleita con su 
folk tranquilo y a su vez sensual.  
En esta ocasión, actúa un famoso 
actor cómico. ¿Quién es?  Mueve 
las orejas con Jack Johnson  y ríete 
con “El Actor Enigmático”. Después 
entra en el blog del cole y escribe 
un comentario en el apartado 
(Dinamització/Butlletí), indicando 
tu nombre, curso y tres películas 
en las que haya actuado este 
actor. Entre todos los acertantes 
sortearemos, durante la fi esta 
de fi n de curso, dos entradas als 
Cinemes El Punt. 
(Youtube: Jack Johnson. Taylor)

Nada más familias del Xarau nos 
vemos en el número 124. 

Me lo oo oo o apaa unto
Janneneenn lle e Monáe
Trassss r eue nirse lol s dioses een n lolos cielooosoo ,
han dededededed ciciciciccidididdididodo p pporor u u uuuunnanananiimiimidadad ddad r 
una segundddddaa a oopppoportuuniniidadadadadd d d a MiMiichchchhhchaaeaa l
Jackson y rreeenennencacarnnnrnarararrrararaa llololololo... EsE o sísísíí,,, , eneee
una mujer ccococococoonn n ununununn ee enoooorme e tttututt pé
y cargada dededd  fff fununununkyk , pppop p,, dddisco,
rhythm & bluululuuuesessese , , ,, sosoososouulul... . YY llaaa h  an
bautizado comomomomo J JJJJananana eleleee lele M MMMMMonoonnnono aeaeaeaeaeae.
Una chica ququuquququeee e pronontttoott  ateerrrrrrrrrrrriziizizizarááá áá en
ellelelelle f f ffesestit val SoSoS nanar dde eesesee te añoñoñoñoñoño.. . Lleenee o
aasssegegeguururadada o.o   Enchufa ttuttttt  orddddddennnnnnaddddddor,
cclclccc icccaa a y yy dididisfsfs ruta, ¿Proooooponneneneenn momooomoooos el
bbab ililile e e dededel l l l viviviv deded oclip ppappapaparaaaaaa q qqueeeee lo
hagan llol s prprprofoffeeses en fi fi fi fin n dedeeededd  c c c cuursooooso???
(Youtube: Janeeelllllle e e MoMoMonannae.e. T Tigighhthththtrorororoopepeeppp ))

CiCiCCC nene
ChChChChChChhChhicicicici oo yy yyyyy RiRitatatata 
Gaaalalalalaaardrdrdrddrdrdrdononononononono adadadadadadadada a aaaaa enenenenenenenentrtttrtrt e ee e ototototootoo rrorororororos ss s ss s  prprprprprprprememmmememmmioioioioioioss s s ss
con unununununununun G G G G G G GGoyoyoyoyoyoyoyoyaaaa aaa a 2020202020202020111111111111111 aa a a aa aa l l l l l l a aaaaaa mememememmm jojojojojor r r r r
pepepepelícuccucculalala  ddddddde eeeeeee aananana imimiimacacacacacacaccióióióióióióói nnn.nnn.nn  EEEEEEElll ll ddidididididirerererrrererectctctctctoroorororrooo  
Fernnnnandooooooo TTTTTTTTruruuebebeeebee aaaaaaa y yyy yyy e e e ee e el ll l ll l dddddiddd bubbububuuubububujajjajajajajajaanttntntntnntntn e e eeeee
Xaviiier MMMMMMMMMarararrrarararisisisisisissi cacacacacaacallllllll, ,, fi fi fififirrrmrmmmmananananan e ee eeesta 
histororooo iaiaiaa ttttoorororoorortututututuosososososossssossosa,a,a,aa,a,a,a,a,a,aa, aaaaaaaambmbmbmmbmbmmmm ieeeentntntntttada 
en lllllosososoososos  a ñoos s s ss 505050505050505050505050, enenenenenenenenenenentrttrtrtrtrtrtrtttre e e ununununununununuu  pp ppppiaiaiaiai ninnnnn sta 
dedededee j j j jjazazazaa z zz lalalaatitititititittinnnnnnnonnnnn   y yy y y yy y yy ununununununnunununu aa aaa cacacacac ntntntnttanaaaaa te 
dededede b b bbololololeeeross, , ,  ccococococcoccocccon nn nnnnn CuCuCCuCuCuCuCubababaababab  y y y y y yyyyy M M MM M iaiaiaamimmmimimimimimi d ddddde e ee
fooondndndnnnnn o.oooo  R R RRepepepepepepleleeleleleleeeeettatatatatatataa dddddddde e ee eeeee bebebebebebebeebelllllllllllllllllllasasasasasasasssas i i iiimámámámámágegegegeegegeegegegegenenenenenenenenenennenes sssssss
cocococon n n nnn trtrtrrrazazazazazosososossossssss ss ssssiiiiimimimi plplplplplplllplesssssssss y y y y y y yy  altototototototoooot  c ccc   ononononnono teteeetett ninininininnininnninn dodododoodooooooo 
dededededededeee a a aa amomomomomm rrr y   m úsúsúsúsúsúsúsúsúúsiciciciciciicicici a.a.a.a.a.a...a E E E EE EEEEEnn nnn nnnn lolololololloololosssss ciciiiiiiicicic neness 
dededededeedee     CCeCC rdrddddddddddaanananaaaaaa yoyoyoyoyoyoyoyoyoolalalalalalala n n nnn no o oooo llllllllegegegggeggarararaarararemememememeemosososososos a a a aaaa  
didididididididididisfsfsfsfsfsfssfsfs rururuuururuuurutatttatatatattarlrlrla.a.a.a.a.aa.a  

La secció de Juanjo Ramos 



El dissabte 18 de juny 
torna el Sarau al Xarau, la 
festa de fi  de curs més divertida 
i participativa per a totes les 
famílies de l’escola.

A les 9 h•  s’iniciarà la festa 
amb la tradicional mostra 
dels participants en les ac-
tivitats extraescolars que 
s’han fet al llarg del curs: 
futbol, bàsquet, patinatge, 
hip-hop, circ, entre d’al-
tres. Els nens i nenes més 
esportistes i artistes en ac-
ció! No us ho perdeu!

D’• 11 h a 13 h hi haurà tallers 
artístics a càrrec de l’AMPA 
(si vols pots col·laborar!)

A les 13 h•  master-class de 

hip-hop apte per a tots 
els públics, només cal tenir 
ganes de moure l’esquelet.

Al llarg del matí,•  ruixades 
intermitents per apaivagar 
la calor patrocinades per 
Bar Paco, simpatia, bon 
servei i tot molt barato!

A les 14 h•  dinarem tots 
plegats. Cal que compreu 
els tiquets que estaran a 
la venda  a les portes de 
l’escola o al quartet de 
l’AMPA la darrera setmana 
de maig i la primera de juny. 
Preus dels tiquets per adult: 
9 euros i preu dels tiquets 
infantils:  5 euros.

Després de dinar,•  concurs 
de pastissos amb grans 
premis i màgia de prop 
amb el Mag Fèlix. Sorteig 
dels premis extraordinaris 
entre els participants dels 
concursos Oooh Yeaaah! i el 
Nom perdut. Per guanyar els 
premis cal ser-hi present!

De • 15 h a 18 h els jocs 
de Guixot de 8 fets amb 
material de rebuig posaran a 
prova les vostres habilitats. 
Pels més petits els jocs 
artesans fets amb cartró 
pedra de QuiSapQuè que 
seran a l’escola per tercer 
any consecutiu. Jocs de 
punteria, d’habilitat, de 
destresa. Tot un repte!

A les 18 h•  us convidem a un 
tall de coca i xocolata per 
berenar. Sucs i cacaolats 
ben baratets al Bar Paco.

A les • 18.30 h fi  de festa 
amb el Mag Fèlix que ens 
presentarà el seu espectacle 
“Abracamàgic”

I TU
T’HO PERDRÀS?
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Bar Paco, simpatia, bon 
servei i tot molt barato!
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“Abracamàgic”

Crèdits

8

La festa de fi  de curs

El nom perdut...

Des d’aquest número, el butlletí que edita l’AMPA 
de l’escola Xarau té un nou format. També volem 
que tingui un nom propi i per aquet motiu us 
demanem de nou la vostra col·laboració. Tenim 
tres possibles noms i ens agradaria que, entre el 
màxim de gent possible, triéssim el que agradi a 
la majoria. Per aquest motiu obrim un període de 
votacions des de la recepció del butlletí i fi ns el 
15 de juny. els tres noms són:

Un tomb pel Xarau• 
Noti va i Noti ve• 
La veu del Xarau• 

 Per votar podeu fer-ho deixant un paper a la 
bústia amb el nom triat. També podeu votar 
deixant un comentari al blog de l’Ampa a l’espai 
Dinamització/Butlletí. S’admetrà una votació per 
persona. Recordeu deixar les vostres dades (nom i cognoms) 
per poder participar en el concurs!


