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Teniu a les mans el butlletí Nº 50.

La primera pregunta és evident: però si l’escola té 
una història de més de  50 anys i cada curs es fan 

tres butlletins, com és que ara tenim a les mans el 
butlletí Nº 50?

La resposta també és fàcil d’imaginar: el butlletí 
no va néixer amb l’escola sinó uns quants anys 

més tard. La realitat és aquesta però una mica més 
enrevessada. L’escola neix l’any 58, i no és fins l’any 

78 que s’inicia un butlletí d’informació i comunicació 
entre els diferents estaments que formen l’escola. 

El nom d’aquell primer butlletí era: TOT DE TOTS. 
En els arxius històrics dels centre hem localitzat 
2 exemplars d’aquesta revista. El pas del temps, 

el canvi en els paradigmes de la reprografia i una 
realitat social i política a anys llum de l’actualitat 

fan que la mirada que ara en puguem fer d’aquells 
escrits agafi un caràcter nostàlgic, sobretot per 
aquelles i aquells que ja tenim una edat. Els i les 
més joves pensaran que es troben davant d’un 
document prehistòric. No sabem què va passar 

després, segurament TOT DE TOTS va tenir anys de 
regularitat i altres d’abandó. Però al març de 1994 
veu per primer cop la llum el Nº0 de EL BUTLLETÍ, 
aquest ja és l’origen de la revista que totes i tots 

coneixem. D’aleshores ençà el treball, la constància, 
el convenciment i la militància de les diferents 
persones que han anat formant la comissió de 

butlletí ha fet possible arribar al Nº 50.

En l’editorial del Nº0 la Junta de l’APA (en aquells 
moments no era AMPA) ens explica el significat de 

formar part de l’associació, ens diu que no és un 
estat natural sinó la conseqüència de compartir, 

durant uns anys de les nostres vides, l’educació dels 
nostres fills i filles. És per això que reneix aquesta 

revista: pretén ser un òrgan d’expressió i també una 
eina que faciliti l’intercanvi i la comunicació entre els 
diferents estaments implicats en la vida de l’escola: 

famílies, mestres, monitors, alumnes...No us recorda 
el discurs de moltes de les editorials dels números 

que heu llegit? Ja veieu, fidels per sempre més al 
nostre objectiu. 

 
Per acabar ens ha semblat interessant, donat 
que continua sent d’actualitat el contingut, 
la reproducció de l’escrit que l’equip directiu 
d’aquella època va publicar justificant 
l’existència d’una secció (li diuen columna) 
sobre pedagogia. Ja ens direu què en penseu.

  L’equip directiu (juny 2011)

Des d’Hèrcules a la Trajana.

Sostenint estructures, donant suport a glòries passades o universos 

mitològics. Pertot hi ha columnes: jòniques, dòriques, salomòniques…

Avui n’inaugurem una altra. Diuen que és pedagògica!

No contents amb les que ja tenim al mig de les aules, els responsables del 

butlletí ens n’han encarregat una altra, amb caràcter de secció fixa.

Volem que s’esdevingui també finestra. Que permeti mirades per veure i ser 

vistos. Que traspassi la llum, nova imatge i aire fresc.

Columna i finestra. Obertura i suport. Ingredients necessaris en la aventura de 

créixer.

Sovint costa trobar la recepta precisa i el punt just de cocció. Cada cuina té el 

seu estil i cada comensal el seu gust. Dia a dia cal anar tastant de l’olla i afegir 

ara un pessic de sal, una punteta de pebre o aquell nou ingredient que, qui 

sap, definirà millor aquell gust que busquem.

De fa temps a Pompeu feinegem als fogons. Aprenem, a poc a poc, a triar els 

ingredients, tot cercant saboroses receptes:

· Cap i pota. (Que de tot estem fets) 

· Un grapat d’espècies, alienes i pròpies. (De totes necessitem el seu  

   particular gust) 
· Tres trossets de llengua. (Cada una té el seu deix saborós) 

· Vedella i bou. (Cada carn té la seva textura) 

· Una picada feta amb dos grans d’exigència, unes fulles d’indulgència, un  

   grapat de rigor i dues unces de tolerància. 

· Un bon raig d’alegria. (Per lligar-ho tot bé) 

· Fer-ho coure a foc lent, remenant-ho amb “carinyo”. (Sense por a posar-hi  

   cullerada) 
· Donar-hi un toc personal. (Tot cuiner té les seves destreses) 

· Anar fent-hi tastets fins trobar el punt just. 

· Presentar-ho molt bé. (També es menja amb els ulls)

Per avui això és tot. Bon profit i passi-ho bé.                                                

 
     L’equip directiu  (març 1994)

L’EDITORIAL
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EL TAFANERLA FESTA DE LA PRIMAVERA

A  l’escola cada any fem una sortida especial perquè donem la benvinguda a la 
Primavera. Aquest any hem anat al Corredor i els de 6è hem preparat els jocs als 
nens i nenes de P3 i P4. Primer vam repartir-nos les feines entre nosaltres: uns 
pensàvem la història i els jocs, mentre els altres preparàvem unes medalletes per a 
cada nen i nena. Vam decidir muntar una història sobre el bosc. Nosaltres seríem els 
follets i els demanaríem ajuda per resoldre el nostre petit problema. 

La història començava així: 
 
“Bon dia nens i nenes del Pompeu:

Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre bosc. Aquí vivim rodejats d’animalets, 
arbres i tota mena de plantes. Ens agradaria que us sentíssiu com a casa vostra, però 
tenim un problema. Des de fa milers d’anys utilitzem una poció secreta que ens fa 
invisibles als humans. Així no ens poden molestar. Però un lladre ens l’ha robat per 
poder fer les seves malifetes i poder robar a tothom sense que el vegin.

Que ens podríeu ajudar a trobar els ingredients?

Doncs haureu de passar unes proves, recollir uns quants ingredients i omplir la 
cassola amb alegria, bon humor i unes quantes coses més del nostre bosc. Per 
acompanyar-vos a la vostra aventura hem triat uns guies que us portaran als 
diferents racons on tindran lloc els jocs.”

Vam acordar vestir-nos amb els colors del bosc i maquillar-nos la cara de color verd. 
Alguns de nosaltres s’encarregarien de fer de guies i uns altres s’encarregarien de 
muntar els jocs. Vam fer sis tipus de medalletes amb formes diferents per poder 
organitzar els nens i nenes en grupets: bolets, glans, flors, fulles, arbres,... Al darrere 
hi enganxaríem els gomets a mida que anessin fent les proves.

Vam muntar quatre activitats:

Les fotos que no van sortir...

A l’anterior número no vam arribar a temps de 

publicar les fotos de Carnestoltes que ens va 

enviar la Rosa. Ens va saber tan de greu que en 

aquest número no se’ns podia passar. 

Gràcies Rosa !!!

“Hola! Aquest any he comptat amb l’ajuda 
impagable de la meva mare per fer unes 
disfresses cassolanes molt senzilles, però per fi 
no són comprades!!! 
No m’agraden gens les disfresses comprades, 
però any rere any les hem comprat perquè no 
teníem ni el temps, ni la traça necessària per fer 
alguna cosa “decent”. Ens agraden molt com han 
quedat i, sobretot, vam participar tots un mica 
en el resultat, però la part més important l’ha fet 
la“Bilita”,  la podeu conèixer a la primera foto”

    Rosa Mayor, 
              mare de “26 segons” i “Taurons i Dofins” 

La primera era fer 
salts. Vam posar dos 
branques llargues i 
havien de saltar-les 
de diferent manera 
(a peu coix, saltar 
sense trepitjar-les, 
...).

"La caridad 
es humillante 
porque se ejerce 
verticalmente y 
desde arriba; 
la solidaridad 
es horizontal e 
implica respetuo 

mutuo." 
    
Eduardo Galeano

EspAI DE TOTs

c
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EL TAFANER EL TAFANER
La segona era els jocs 
d’arrencar cebes: tots asseguts 
en filera al terra i agafats per 
la cintura. Els follets anàvem 
estirant les “cebes”una per 
una fins que no en quedava 
cap.

 

La tercera era un joc de rotllana: es 
posaven tots asseguts en cercle menys 
un que havia d’anar corrents al voltant 
de la rotllana i deixar una pedra al 
darrera d’algun company/a. Mentre, tots 
tancaven els ulls. Quan els avisàvem, 
obrien els ulls i miraven si tenien la 
pedra al darrere i qui la tingués havia de 
perseguir al qui li havia deixat. 

ARA FA UNS DIES, TOT JUST ABANS DE 
LES VACANCES DE SETMANA SANTA, VAM 
ANAR A PASSAR EL DIA AL SANTUARI DEL 
CORREDOR, DINS DEL PARC NATURAL DEL 
MOTNEGRE. 

HEM ACOMIADAT AQUEST SEGON 
TRIMESTRE TOTS JUNTS, TOTA L’ESCOLA!

ENS HO HEM PASSAT MOLT I MOLT BÉ. 

ALS GATS I A LES GATES, I ALS TAURONS 
I DOFINS, ELS NENS I NENES DE 6È, ELS 
ULTIMS DEL NIU, ENS HAN PREPARAT UNA 
PILA DE JOCS/PROVES.... ELS NENS I NENES 
DE 6È BEN BÉ NO, MÉS AVIAT UNS FOLLETS 
DEL BOSC QUE ENS HAN DEMANAT UN 
COP DE MÀ…… ELS HEM AJUDAT AMB 
MOLT DE GUST I HEM POGUT ACABAR EL 
MATÍ COMPARTINT UNA POCIÓ MÀGICA! 
ABANS,PERÒ, HEM ARRENCAT CEBES, 
HEM JUGAT AL MARE TINC SET , HEM 
SALTAT,  I FINS I TOT HEM BUSCAT EL QUÈ 
NECESSITAVEM PER A LA POCIÓ .

NO HEM PARAT NI UN MOMENT! AIXÒ SI, 
SEMPRE DE LA MÀ D’AQUESTS FOLLETS 
TAN I TAN SIMPÀTICS QUE ENS HAN 
ACOMPANYAT I CUIDAT TANT.

JA HO VEIEU, HA ESTAT UN DIA FANTÀSTIC! 
UN DIA DE SOL, D’AMICS I AMIGUES, DE 
JOCS, DE NATURA …… DE PRIMAVERA!!

GATS I GATES 
TAURONS I DOFINS

I la quarta prova es tractava de portar 
objectes del bosc dins d’una capseta: 
fulles, bitxets, pedretes... que després 
tiràvem a la cassola com a ingredients 
per fer la poció màgica.

Quan tots van acabar de fer les proves 
ens vam reunir, uns quants follets vam 
preparar la poció, la vam repartir i ens 
la vam beure plegats. Estava tan dolça 
i tan bona que molts van voler repetir! 
Fins i tot algun nen ens va preguntar:

- Sóc invisible?

Ha estat uns experiència inoblidable i 
divertida.         

                                  Els últims del Niu
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EL TAFANER

El divendres 15 d’abril tota l’escola vàrem fer la sortida de la 
Primavera al Corredor. Aquest any tocava muntanya. Com 
sempre, les classes dels més grans vam preparar jocs per als 
més petits i  nosaltres, cinquè, vam muntar jocs per als nens i les 
nenes de 2n.

De seguida vam tenir clar que els relacionaríem amb el seu 
Projecte sobre els romans però vam baixar a preguntar a què 
els agradaria jugar. I després de sentir les seves propostes van 
començar a organitzar-los. 

Vam pensar 4 proves i una recompensa final:

Prova I: punteria i sons d’animals.

Prova II: trobar “clics” de romans amagats.

Prova III: la “sardina” (una mena de fet i amagar) per parelles.

Prova IV: una triatló romana (croqueta,”limbo” i cursa de 
quàdrigues).

La recompensa final consistia en una disfressa de romà, que els 
donaríem per peces separades al final de cada prova: túnica, 
sandàlies, cinturó, polseres, corona de llorer...).

La tarda anterior a la sortida van venir els “vint-i-sis segons” a la 
nostra classe i ens van regalar una palma petita a cadascú, amb 
una dedicatòria agraint-nos els jocs que els havíem preparat i 
ens van dir que teníen moltes ganes que arribés l’endemà. 

El dia de l’excursió tot va sortir bé però la disfressa de romà no 
va durar gaire perquè l’ havíem confegit a la classe a corre-cuita 
amb roba del magatzem, cartolines, retoladors i grapes. Sort 
que a més els havíem preparat un regalet sorpresa: una mena de 
punt de llibre de cartolina verda on havíem escrit un fragment 
del poema “la ginesta”, de Joan Maragall. 
 
                   “TOQUEM EL CINC” 
                                  (Text col.lectiu)

PREPAREM JOCS PER LA CLASSE  
“VINT-I-SIS SEGONS”...

La sortida de primavera d’aquest curs era al Corredor. 

L’esperàvem amb molta il·lusió perquè la classe dels “Toquem 
el cinc” ens havien dit que ens prepararien els jocs i fins i tot 
van venir un dia a preguntar-nos què ens agradaria que ens 
organitzessin. Després d’un viatge no gaire llarg però si d’uns 
bons revolts, vam arribar a una gran plana. Feia un dia de sol i 
tots teníem moltes ganes de córrer i jugar. Vam esmorzar i els de 
cinquè de seguida ens van cridar per fer els jocs. Ens van explicar 
que havien pensat tot un munt d’activitats relacionades amb el 
nostre projecte dels romans i que havíem de formar grups de 6. 
Tots els jocs van ser molt divertits. 

Ens va agradar fer la croqueta per una baixada de la muntanya, 
també vam gaudir molt buscant diferents animals pel bosc amb 
els ulls tapats amb un mocador, fent el carretó i llançant pedres 
fent punteria. Tots vam participar amb molt d’entusiasme i vam 
fer un bon paper.

Com que tots ho vam fer tan bé ens van donar una recompensa 
que era una disfressa de romà que encara tenim a la classe. 
També com a record del dia ens van regalar a cadascú un punt de 
llibre amb una poesia sobre la primavera.

Després de dinar vam estar jugant i entre una bona colla vam fer 
un cabana recollint tot de branques que anàvem a buscar al bosc.

Vam passar un dia fantàstic de primavera!

                            Classe 26 segons
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SORTIDA DE LA PRIMAVERA, 1ER. I 4RT.

JOCS AMB CORDA 
 
El nostre grup va preparar jocs amb 
cordes, primer ens vam pensar que 
seria una mica avorrit però després vam 
veure que estava molt bé. Vam preparar 
diversos jocs amb la corda: amagar la 
corda, estirar, salta i el “limbo” que es 
tractava de passar per sota la corda 
sense tocar-la. Ens ho vam passar molt 
bé i pensem que els de primer també.

Iman, Montse i Mayra

Vam fer més d’un joc amb la corda. 
Primer ens la van amagar entre els 
arbres. Després ens van fer saltar de 
diferents maneres.

Clara, Luís, Galván i Violeta

 

MENJAR ROSQUILLES 
 
Per preparar aquest joc vam comprar 
paquets de rosquilles, en cada paquet 
n’hi havia dotze. Quan vam arribar al 
Corredor vam lligar una corda entre dos 
arbres i d’aquesta corda hi vam penjar 
les rosquilles que  ja dúiem preparades  
lligades amb un fil de cotó.  Cada nen 
o nena en podia menjar una i quan 
s’acabaven n’hi posàvem més. Els de 
primer s’ho van passar bé perquè molts 
volien repetir. A nosaltres també ens va 
agradar molt. 

Irina, Keila, Patrick i Simo

Hi havia una corda lligada entre dos 
arbres, de la corda penjaven uns cordills 
que tenien unes rosquilles ensucrades 
lligades a la punta, ens havíem de 
menjar una d’elles sense tocar-la amb 
les mans. 
 
               
       Laura, Adrià Garriga,  
                                 Helena M. i Adrià Gómez
 

PUNTERIA 
 
Per preparar aquest joc vam utilitzar 
llaunes de refresc buides que havíem 
portat de casa; les vam folrar amb 
tires de cartolina i amb elles vam fer 
tres piràmides. Quan vam arribar al 
Corredor vam buscar un lloc pla perquè 
s’aguantessin bé les llaunes. Vam buscar 
pinyes per a utilitzar-les per tombar les 
llaunes i ens vam organitzar bé perquè 
cada un de nosaltres fes una cosa.  El joc 
consistia en tombar les llaunes a cops 
de pinya. Ens sembla que a tots els nens 
i nenes els va agradar molt i  nosaltres 
també ens vam divertir preparant-ho.

Anghel·lo, Karla, Marc i Quim

Havíem de fer caure una torre de llaunes 
llençant una pinya collida del bosc.

Gerard, Anna, Darío i Ander

 

CURSES DE PEUS LLIGATS 
 
Per preparar el joc de les curses el 
primer que vam fer va ser buscar un 
lloc que anés bé, el vam trobar però hi 
havia moltes pedres i vam pensar que 
les havíem de treure perquè els nens 
i les nenes de primer no es fessin mal. 
Quan arribaven,   els lligàvem el peu de 
l’un amb el de l’altre amb un mocador i 
havien de  caminar junts, els costava una 
mica però s’ho van passar molt bé.

Clara,  Cristian,  Ivan i Júlia

Consistia en fer una cursa a peu coix i 
després, per parelles, una amb els peus 
lligats. Havíem de córrer alhora perquè 
si no quèiem a terra.

Júlia, Luana, Núria, Ivonne i David

 
 
 
TASTA-TASTA 
 
El joc el vam preparar a l’escola, vam 
portar capses de sabates i dins de cada 
capsa hi vam enganxar sis gots de 
plàstic per posar-hi diferents menjars. 
A dins dels gots hi vam posar diferents 
sabors: llimona, taronja, xocolata en 
pols, sal , sucre i farina. El joc consistia 
en tapar els ulls dels nens i les nenes i 
amb el sabor endevinar què era cada 
cosa. Alguns nens escopien el menjar si 
no els agradava però ens ho vam passar 
molt bé.

Andreu, Jharodt, Patrícia i Víctor

Amb els ulls tapats havíem de 
reconèixer diferents gustos: sal, farina, 
suc de fruita, cola-cao i sucre.

Ruth, Maria, Amira i Sergi

 

BUSCA-BUSCA 

El joc consistia en que nosaltres 
amagàvem peces d’un puzle que havíem 
fet entre tota la classe a l’escola i els 
nens i nenes de primer havien de trobar-
les. Les peces eren les cares dels nens 
i les nenes amb un cos de dinosaures.  
Per amagar-les abans que vingués 
cada grup,  havíem d’anar  molt ràpid 
perquè sinó ens veien. Quan les anaven 
trobant anàvem construint el puzle 
fins completar-lo. Tots els grups es van 
portar bastant bé i els va agradar molt 
el joc.

Cada cop que acabaven una prova els 
posàvem un gomet. 

Agnès, Eloi, Luís i Romà

Ens van amagar les peces d’un puzle 
gegant, fet per ells, entre els arbres i les 
roques del bosc.

Júnia, Helena V., Jason i Andreu

                                “Ja som verds i verdes”  i   
“Els tronats del Pompeu”  

                                    Classes de 1r i 4t  

EL TAFANEREL TAFANER
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EL TAFANER EL TAFANER

El dia 15 d’abril vam fer la sortida de primavera. Els nens i nenes de COM EL 3 
NO HI HA RES, vam preparar jocs per als nens i nenes TERRÍCOLES.

Primer de tot vam fer una votació a classe per triar els jocs. Els jocs escollits 
van ser: polis i lladres, cadires cooperatives, bases amb mocadors, la gallineta 
cega i punteria amb pinya.

A la classe, ens vam dividir en grups de cinc i vam començar a preparar 
l’activitat. Amb l’ajut d’una graella vam dividir les feines i vam establir torns de 
manera que tots poguessim fer les diferents feines del joc que eren: explicar 
el joc, preparar el material, posar el tampó amb el dibuix a l’enganxina que 
portaven els terrícoles i acompanyar els terrícoles al proper joc quan l’havien 
acabat.

“COM EL 3 NO HI HA RES” i “TERRÍCOLES” 
SORTIDA DE LA PRIMAVERA

Un cop vam arribar al corredor vam 
esmorzar, i després vam fer els jocs per 
als terrícoles, cal dir que tant ells com 
nosaltres ens ho vam passar d’allò més bé. 
Un cop acabats els jocs vam fer una rotllana 
per comentar-ho i una altra sorpresa ens 
esperava.Teniem unes “pistes”: bosc, pedra 
gran, bosc frondós, arbre... Vam decidir 
que haviem de seguir les pistes a veure què 
passava, vam agafar de la mà un terrícola 
i vam anar seguint les pistes fins que vam 

trobar una bossa. Dins hi havia el planeta 
Terra amb fotos dels terrícoles amb 
aparença d’extraterrestres que duien una 
foto petita d’un dels nens i nenes de la 
nostra classe. Els terrícoles van estar molt 
sorpresos i contents. 

Vam decidir menjar junts i vam fer una 
gran rotllana a l’esplanada per dinar 
plegats els terrícoles i nosaltres.

Després de dinar vam tenir una estona de joc lliure i vam jugar amb 
els nens i nenes de 4t, 5è i 6è. Vam fer una “guerra” , vam construir 
una base prehistòrica amb branques i pals, vam córrer molt i ho vam 
passar molt bé.

Va ser un dia molt especial, vam fer de “grans” jugant i acompanyant 
els terrícoles, va ser molt divertit i ens vam conèixer millor.

Classe “com el tres no hi ha res”

ELS TERRRÍCOLES HEM DISFRUTAT D’ALLÓ MÉS AMB EL 
QUE ENS TENIEN PREPARAT ELS NENS I LES NENES DE 3ER, 
“COM EL TRES NO HI HA RES”. HEM JUGAT A: LA GALLINA 
CEGA, LLADRES I POLICIES, CADIRES COOPERATIVES, 
PUNTERIA PINYA I BASES MOCADOR.  MIREU SI HEM ESTAT 
A GUST AMB ELLS I ELLES QUE HEM DECIDIT FER MÉS GRAN 
LA ROTLLANA A L’HORA DE DINAR I COMPARTIR AQUESTA 
ESTONA TAMBÉ!

HA ESTAT UN DIA FANTÀSTIC! UN DIA DE SOL, D’AMICS I 
AMIGUES, DE JOCS, DE NATURA …… DE PRIMAVERA!!
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El dia del terratrèmol i del tsunami  al meu país, el Japó, el primer que vaig fer va ser contactar amb la meva família. Tots estaven bé. Em vaig sentir, dins del dolor, alleugerida.
Dia a dia anava seguint les notícies.  Des d’aquí veia els japonesos  
mantenint la calma, col·laborant, comprometent-se en l’esforç comú per tirar endavant.  Em vaig sentir orgullosa de ser japonesa.
Un vespre vaig veure a la tele una nena d’Estats Units que venia 
pastissets a fi de recollir diners per tal d’enviar-los al Japó.  El meu cap ho va connectar d’immediat amb la campanya de pastissos pro-viatge fi de curs de la classe de sisè de la nostra escola. Seria possible fer uns pastissos pro-Japó?. Em vaig sentir solidària.
La Direcció de l’escola ens va deixar l’espai necessari. Els i les alumnes del Pompeu van fer  grulles de papiroflèxia en mostra de solidaritat. L’AMPA de l’escola ens va facilitar un segon dia de venda, coincidint amb la Festa de Temps de Barri. Amigues japoneses que viuen a Barcelona van participar preparant, com jo, els pastissos. Un munt de mares i pares del Pompeu es van oferir: a dissenyar un mail engrescador,  a dibuixar el cartell de germanor, a cuinar més pastissos, a vendre... Em vaig sentir increïblement acompanyada.
Amb les meves amigues japoneses, vaig anar a signar en el llibre de 
condol  i suport del Consolat de Japó. Allà hi ha una guardiola per ajudar els damnificats del nostre país. Els diners van destinats a Creu Roja 
Japó. La recaptació del Berenar Solidari  ha servit per contribuir a omplir aquesta guardiola. La bandera de Japó que va onejar durant el Berenar Solidari la va cedir el Consolat. La Senyera és del Pompeu Fabra.  Em vaig sentir nerviosa i emocionada.
Aquesta carta us l’escric per explicar-vos el resultat: vam superar la fita dels 500€ que ens havíem proposat assolir! (adjunto còpia de la Carta del Consolat).  I, sobretot, aquest escrit és per donar les gràcies a tothom:  per haver vingut, per berenar, per participar, per ajudar,  en definitiva, per la vostra solidaritat. I per dir-vos que em vaig sentir, i que encara m’hi sento, orgullosa de viure a Catalunya, el petit gran país de les 
meves filles.

Moltes gràcies!

  Harue Ahmed
                                 (Ja Som Verds i Verdes,  

Terrícoles, Gates i Gates)

CARTA OBERTA D’HARUE AHMED  
A LA COMUNITAT POMPEUA FONs A FONs
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La Comissió Europea ha presentat 
l’Any Europeu del Voluntariat 2011 amb 
el lema: “Fes-te voluntari: marca la 
diferència”. A Europa hi ha actualment 
100 milions de persones que fan 
tasques de voluntariat dedicant el seu 
temps a les persones i comunitats que 
més ho necessiten. L’Any Europeu 
vol ser un homenatge a tots ells, una 
plataforma per donar a conèixer la 
seva feina i també un al·licient perquè 
ciutadans d’arreu de la UE s’animin a 
fer-se voluntaris. 

2011, ANY EUROPEU DEL VOLUNTARIAT

La Declaració de l’Any Europeu de 
Voluntariat recull dades que cal tenir en 
compte:

- Més de cent milions d’europeus de 
totes les edats, creences i nacionalitats 
exerceixen activitats de voluntariat.

- Segons una enquesta de 
l’Eurobaròmetre realitzada al 2010, un 
30% dels enquestats declara exercir una 
activitat voluntària i prop del 80% opina 
que les activitats de voluntariat són una 
part important de la vida democràtica 
a Europa.

- Es calcula que el sector del voluntariat 
contribueix amb un 5% al PIB de les 
nostres economies nacionals, i que 
desenvolupa accions innovadores per 
detectar, expressar i respondre a les 
necessitats que apareixen dins de la 
societat. 

 
L’Any Europeu té com a objectiu 
aconseguir donar visibilitat a la feina 
dels voluntaris, superar els reptes que 
afronta el món del voluntariat a la 
UE i animar d’altres persones a fer-se 
voluntàries. Per a assolir aquestes fites, 
treballarà en quatre eixos bàsics: 

- Eliminar els obstacles al voluntariat en  
   la UE

- Donar mitjans a les organitzacions  
  de voluntaris i millorar la qualitat del  
  voluntariat

- Recompensar i reconèixer la feina dels  
  voluntaris

- Augmentar la consciència del valor i la  
  importància del voluntariat.

La comissària de Justícia, Drets 
Fonamentals i Ciutadania, Viviane 
Reding, ha definit l’Any Europeu com 
un “homenatge als milions d’europeus 
que dediquen el seu temps a fer un 
món millor”.

El Butlletí del Pompeu se suma a 
l’homenatge i vol fer una crida a seguir 
participant per construir aquest món 
millor.

A Catalunya ja hi ha més 600.000 
persones voluntàries. Si voleu més 
informació o si heu triat marcar la 
diferència, podeu visitar aquestes 
pàgines web:

http://europa.eu/volunteering/

www.voluntariat.org

www.voluntariado2011.es 

 
Ester Hidalgo  

Terrícoles , Ja som Verds i Verdes
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La Creu Roja és una institució 
humanitària internacional, que té com a 
objectiu millorar la qualitat de vida de les 
persones de la nostra societat.

La Creu Roja va néixer l’any 1859 amb 
l’objectiu primordial d’assistir els ferits 
de guerra, sense importar a quin bàndol 
pertanyien. Des d’aleshores ha intentat 
donar resposta a necessitats socials, 
no només intervenint en situacions de 
guerra o desastre natural, sinó també 
intervenint en altres àrees:

CREU ROJA

• Socorrisme i emergències

• Intervenció social

• Cooperació Internacional

• Medi ambient

• Ocupació

• Intervenció en salut

• Formació 

• Voluntariat

• Captació de fons

• Comunicació i imatge

• Principis i valors

• Creu Roja Joventut

• Voluntariat adult

• Participació

La Creu Roja treballa amb persones i 
per a persones, potencia la igualtat, la 
solidaritat i la tolerància. Els voluntaris 
i els socis fan possible atendre els 
col·lectius més desafavorits de la nostra 
societat.

Els voluntaris i voluntàries reben la 
formació adequada i formalitzen un 
compromís de dedicació temporal en els 
projectes i serveis de la institució.

Els socis i les sòcies que hi col·laboren 
ofereixen les aportacions econòmiques 
necessàries per donar suport a les 
activitats que desenvolupa la Creu Roja.

El voluntariat

Ser voluntari o voluntària de la Creu Roja significa oferir part del vostre 
temps per  participar en una activitat d’interès social dins del marc i els 
objectius de la institució, amb la satisfacció de complir un compromís de 
solidaritat amb la comunitat en què vivim.

Ser voluntari o voluntària també significa tenir una actitud activa i participar 
en la millora tant de la intervenció com de la mateixa institució.

Els voluntaris i voluntàries són persones amb unes característiques 
bàsiques: el respecte i la tolerància, la capacitat d’adaptació i aprenentatge, 
la iniciativa, l’actitud solidària, l’empatia, el compromís i la capacitat de 
treballar en equip.

La decisió de ser voluntari ha de ser lliure, resultat d’una reflexió personal i 
d’un desig de millorar la qualitat de vida de la societat en què vivim.

Qualsevol persona a partir dels 16 anys pot ser voluntària de la Creu Roja, 
assumint un compromís de permanència i dedicació amb la institució que es 
formalitzarà i s’haurà de respectar.

Aquest compromís serà el que el voluntari decideixi personalment i podrà 
variar-lo depenent de la seva situació personal, d’acord amb la seva 
disponibilitat i les necessitats de la Creu Roja.

Aquests són alguns exemples de les activitats que es poden fer a la Creu 
Roja:

Creu Roja de Barcelona
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L’AMpA pARLA

Benvolguts i benvolgudes

Des del programa Temps de barri, temps educatiu 

compartit  volem felicitar a l’AMPA i a la 

direcció de l’Escola Pompeu Fabra per la seva 

implicació en la xarxa de Temps de Barri, temps 

educatiu compartit i per la bona organitzaci
ó 

i difusió de l’activitat. Igualment, agrair molt 

sincerament a la Colla Castellera Jove de 

Barcelona, a l’Associació Caliu i a les ampes 

de les escoles Can Fabra i Congrés-Indians per 

la seva participació en la fest
a amb la geganta 

Filomena i el Capgròs Quico. Gràcies també a la 

participació de famílies japoneses que van oferir 

un berenar solidari per les vícti
mes del Japó, a 

l’Agrupament Sant Pius X  i a les famílies que 

van fer possible gaudir d’una tarda cultural i 

festiva.

Atentament,

Anna Castellón

Temps de Barri,  
temps educatiu compartit

TEMPS DE BARRI
El passat 2 d’abril es va celebrar a la ciutat de Barcelona la festa dels patis oberts de les escoles públiques.
A cada districte, hi participaven diverses escoles. A l’escola Pompeu Fabra, l’AMPA vam organitzar un seguit d’activitats durant la tarda, relacionades amb la cultura catalana.

Hi va participar activament la Colla Jove de Barcelona, una nova colla castellera que assaja a les nostres instal.lacions, fent una exhibició i un taller de castells.  A més, vam poder escoltar un conte sobre el món dels castellers. 
La gent gran del casal del barri Congrés-Indians ens van obsequiar amb unes sardanes.
També hi van col.laborar  les Ampes de les escoles Can Fabra i Congrés-Indians. Aquestes escoles, que són de nova creació,  van participar aportant la seva geganta i el seu capgròs:  la Filomena i en Quico, que van sortir a desfilar amb el nostre Drac de Carnestoltes.

Per acabar la festa, vam tenir xocolatada i un berenar solidari per recollir diners per al Japó. Una mare japonesa de l’escola, amb altres famílies japoneses de Barcelona, va organitzar el berenar i vam poder tastar unes coques boníssimes.
Vull agrair la col.laboració de totes les entitats esmentades, així com el suport de la gent de Temps de Barri de l’Ajuntament de Barcelona. I, ja per acabar, moltes gràcies a les més de 200 persones que vau participar en aquesta festa.

Gràcies a tothom
     Xavier Ferrarons

Adjuntem la carta de felicitació que ens va enviar l’Ajuntament de Barcelona per la celebració de la festa a la nostra escola, extensiva a totes les entitats que hi van col.laborar.

L’AMpA pARLA
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Quan parlem o sentim parlar de trastorn 
alimentari o trastorn de comportament 
alimentari (TCA) tots automàticament 
pensem amb l’anorèxia, la bulímia, 
menjadors compulsius..., ja que són els 
més comuns, i teòricament més fàcils 
de detectar els seus signes externs, com 
la pèrdua de pes o les crisis de menjar 
compulsivament. Moltes d’aquestes 
malalties vénen acompanyades per 
obsessions com la de tenir una imatge 
distorsionada del propi cos i això fa 
que la persona sempre estigui a dieta ja 
que es veu grossa. Ara és suma un nou 
trastorn.

La paraula ortorèxia, prové del grec 
orthos-correcte i orexis-gana. És un 
comportament obsessivocompulsiu 
per menjar sa, realitzant un exhaustiu 
control de cada un dels aliments i del 
seus components. Mengen només 
aliments que cataloguen com a 
biològicament purs (cultivats sense 
pesticides, sense additius, sense 
conservants ni colorants), tallats i 
cuinats d’una determinada manera i 
amb uns estris i recipients particulars. 
Obtenint tot tipus de beneficis físics, 
psíquics i morals, fet que els sol portar 
a una dependència semblant a la de 
qualsevol addicte a les drogues. Tenen 
tanta por als aliments no purs que 
prefereixen no menjar res abans de 
tastar-ne’n un.

Els ortorèxics desenvolupen les 
seves pròpies regles alimentàries, i 
experimenten conductes similars a 
les dels anorèxics i els bulímics, amb 
l’excepció que la seva preocupació es 

centra en la qualitat dels aliments, i els 
altres es fixen en la quantitat. 

És més comú en persones que tenen 
un nivell educatiu alt, ja que solen 
tenir un alt poder adquisitiu. Els 
productes ecològics o els aliments 
que reuneixen els requisits que ells 
anhelen normalment tenen un preu de 
mercat molt més alt que els aliments 
corrents. També gasten en recórrer 
molts quilòmetres anant a comerços on 
serveixen els aliments i productes que 
els interessen.

Es poden trobar tres tipus:

• Crudívors: només s’alimenten de  
    menjar cru i s’asseguren que aquest  
    són lliures de pesticides, conservants,  
    herbicides, etc. 

• Frutívors: mengen bàsicament fruita i  
    verdures. Alguns d’ells també poden  
    ser crudívors. 

• Aquells que només consumeixen  
    productes d’origen ecològic garantit. 

És una patologia relativament nova, 
que va sorgir amb el “boom” del menjar 
saludable, hi ha actualment criteris 
bàsics per a poder diagnosticar-la:

• Excessiva dedicació a la dieta, més de  
    3 hores diaries.

• Major preocupació per la qualitat dels  
    aliments, que pel plaer de ingerir-los.

• Disminució en la qualitat de vida, en  
    proporció inversa a la suposada  
    millora de la dieta.

• Culpabilitat enfront de la ingesta  
    d’aliments que no compleixen amb les  
    seves conviccions

• Aïllament social arran de la seva  
    alimentació. 

Conseqüències en la salut

Tot i aquesta cura amb l’alimentació 
poden presentar un quadre de 
desequilibri nutricional. En casos 
extrems la desnutrició és severa i 
requereix assistència hospitalària 
perquè pot conduir a la mort. Un 
ortorèxic pot patir anèmia, cansament, 
pèrdua de massa òssia i més 
predisposició a patir infeccions. El dany 
psicològic és també important ja que el 
trastorn s’apodera de la vida del malalt 
fent que el seu dia a dia sigui difícil per la 
constant obsessió pel menjar (cercar-lo, 
preparar-lo meticulosament, etc) i per 
la culpabilitat de saltar-se el seu règim 
alimentari. 

 
Curació

Com qualsevol altre trastorn alimentari, 
l’ortorèxia requereix intervenció 
mèdica, sigui per part de psiquiatre o 
de psicòleg. Amb teràpia i medicació es 
pot arribar a controlar i fins i tot superar, 
però sempre amb molta dificultat. 

Segons l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) s’estima que la ortorèxia 
afecta més del 25% de la població dels 
països occidentals.

Evidentment estem parlant d’una 
obsessió, per a un tema en concret que 
en aquests cas és el menjar sa. I com a 
tal hem de tenir clar que és un extrem i 
els extrems sempre són dolents. 

 
 
 
 
 

Sílvia Benito Nenesich

(mare d’un Terrícola, d’un Tronat del 
Pompeu i d’una dels Últims del Niu)

NOU TRASTORN ALIMENTARI, 
L’ORTORÈXIA????
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Cada any dediquem els Jocs a una efemèride relacionada amb la literatura. Al 
llarg d’un any acostumen a haver moltes i variades celebracions, de totes hem 
escollit dedicar els Jocs Florals de l’escola a l’Any Internacional dels Boscos.

 Però, quina relació hi ha entre els boscos i la literatura? Només cal llegir uns 
quants contes, alguna que altra novel·la i un parell de poesies per veure que 
sovint el bosc és un espai on succeeixen moltes de les aventures que els 
personatges de la història han de protagonitzar. Altres vegades és el propi bosc 
el que es converteix en protagonista.  I això és així tant en la literatura clàssica, 
com en les  històries que els nostres escriptors i escriptores acaben d’escriure  o 
escriuran en ple segle XXI. 

Acostar-se al vestíbul de l’escola  ha ofert durant un temps la possibilitat 
d’endinsar-se en un bosc amb diferents espècies d’arbres i gaudir dels dos 
contes  escrits i il·lustrats per l’alumnat de l’escola de manera cooperativa. 
Part d’aquesta instal·lació anirà a l’exposició que sobre l’Any Internacional dels 
Boscos  es farà al setembre en les biblioteques públiques del Districte de Sant 
Andreu dins de l’activitat anomenada Liberart. 

Com cada any el Jurat ha tingut una feinada impressionant per seleccionar 
les obres guardonades. Sempre es  fa difícil escollir quan la gran majoria dels 
treballs presentats  són de molt bona qualitat. I no ho diem per dir, a hores 
d’ara ja sabeu que el Jurat del Jocs Florals de Sant Andreu ha guardonat 3 dels 
6 treballs que  cada curs podem presentar  a concurs. És un molt bon resultat 
que dóna suport als comentaris que fèiem sobre la qualitat dels mateixos.

Aprofiteu doncs l’estiu per llegir el llibre dels Jocs Florals, ja veureu com us 
agrada!

Tàsia, la rata de la biblioteca

Imatge de la Plaça Tahrir a El Caire feta pel Reda durant les mobilitzacions populars.

EL RACÓ DE 
LA TÀsIA

HEM  
pARLAT  
AMB...

PERFIL
En Reda Ahmed és un home franc i 
simpàtic. Un home a cavall entre dos 
móns no tan diferents com pot semblar 
a primera vista. Té 41 anys i va exercir 
durant un breu temps com a advocat 
en El Caire. Va venir a Catalunya fa 15 
anys per motius econòmics i per gaudir 
d’una vida diferent. Va conèixer la Harue, 
la seva dona, quan treballava en un 
hostal. Actualment es guanya la vida 
a Barcelona amb un negoci. Pare de 
tres alumnes de l’escola (Amira, Dàlia i 
Rània), en Reda s’estava a El Caire quan 
van esclatar les revoltes populars en el 
nord d’Àfrica. 

HEM CELEBRAT  
ELS XXXIVs JOCS FLORALS DE L’ESCOLA

REDA AHMED

“ SI AJUDES ALGÚ,  
TAMBÉ T’AJUDES  
A TU MATEIX “
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5.- Vas tenir por en algun moment? Vas 
patir per tu o per la teva família?

Una de les tàctiques del règim per 
dissuadir la població de sortir al carrer 
per manifestar-se, va ser alliberar els 
delinqüents comuns de les presons. 
Durant uns dies el caos es va estendre 
pels carrers d’El Caire. Els veïns dels 
barris es van organitzar per crear 
patrulles de vigilància. Una nit que 
m’estava amb un amic en el cotxe, 
un grup de descontrolats ens van 
atacar amb la intenció de robar-nos. 
Afortunadament, ens vam en sortir.

6.- Com valores tot el que ha passat a 
Egipte i el procés de canvi que s’hi ha 
iniciat?

Doncs de forma molt positiva. Crec que 
hem iniciat un canvi molt important, 
però encara cal esperar per veure com 
acabarà en un futur immediat. Per 
una banda sóc molt optimista. Penso 
que sobretot s’ha iniciat un canvi en 
la mentalitat de les persones que han 
perdut la por, però no veig gaire clar 
com acabarà aquesta revolució a nivell 
polític. Penso que a Occident no li 
interessa realment un règim democràtic 
a Egipte.

7.- Les imatges que ens arribaven 
a Catalunya no sempre eren gaire 
tranquil·litzadores. Com va viure la teva 
muller i les teves filles tot aquest procés 
des de la distància?

(Riu...) Doncs amb molta por! Veien 
les imatges per la tele i estaven totes 
molt preocupades! Aquí ha arribat 
una informació de vegades una mica 
exagerada. La meva dona i les meves 
filles estaven molt més preocupades 
que no pas jo.

8.- Com és que precisament ara han 
esclatat tot aquest seguit de protestes 
en el món àrab? Quins factors creus que 
han influït?

Crec que s’havia arribat al límit. Han 
estat factors fonamentals el gran 
desequilibri econòmic que es viu en 
aquests països i l’intent de perpetuar-
se indefinidament en el poder per part 
d’una minoria privilegiada. També han 
ajudat molt la irrupció de les noves 
tecnologies així com l’exemple de 
Tunísia que ha estat en l’origen de totes 
aquestes revoltes.

9.- Quina creus que és la visió que es té 
a Occident del món àrab?

Desgraciadament no gaire positiva. 
La gent no està prou informada. Es 
queda amb una sèrie d’estereotips 
com l’islamisme, la discriminació de la 
dona, la ganduleria... que no sempre es 
correspon amb la realitat. Ara bé, allà 
també passa una cosa semblant amb la 
visió que es té dels països occidentals.

10.- Creus que aquestes revoltes 
populars, on es reclama bàsicament 
treball i democràcia, contribuiran 
a canviar la visió que tenim des 
d’Occident d’un món tan llunyà i proper 
alhora?

Sí, penso que la gent som persones 
a tot arreu que necessitem cobrir 
aspectes bàsics. De la situació crítica 
als països àrabs, crec que tots en som 
responsables. Nosaltres hem estat 
molt passius durant molt de temps. 
I els règims occidentals han estat 
molt egoistes recolzant sistemes 
dictatorials amb l’excusa de l’amenaça 
del terrorisme islamista. Ara mateix, 
molts polítics estan descol·locats davant 
d’aquestes revoltes. Crec, en definitiva, 
que ens hem d’ajudar els uns als altres: 
si ajudes algú, també t’ajudes a tu 

1.- Reda, què feies tu a Egipte el mes de 
gener?

Com cada any, havia  anat a El Caire per 
visitar la meva família (els meus pares, 
la meva germana i les meves nebodes). 
Les manifestacions d’aquells dies em 
van agafar allà per casualitat.

2.- Explican’s com vas viure tot el seguit 
de manifestacions que van derivar 
en la dimissió del cap de l’estat Hosni 
Mubarak.

Doncs amb molta alegria. Després de 
30 anys patint una dictadura em vaig 
alegrar molt de la seva caiguda. Penso 
que tot plegat implica un important 
canvi d’època al meu país d’origen.

3.- Vas tenir ocasió de participar en 
alguna d’aquestes protestes?

Sí, un parell de vegades vaig anar a la 
plaça Tahir.

4.- Quin ambient es vivia a la plaça de la 
Llibertat?

Malgrat que va haver-hi molts moments 
de tensió, els manifestants vam viure 
un munt d’emocions molt diverses: 
esperança, por, incertesa... Amb la 
dimissió del president Hosni Mubarak es 
va viure un gran esclat d’alegria.
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TOTs CAp A 
LA CUINA

De ben segur que no sabeu tot el que es 
cou darrera els fogons. Hi ha un munt 
de feina que es fa a la cuina, a part de 
cuinar, que no s’imaginen aquells que no 
hi treballen i que és molt important per 
evitar-se ensurts.

Perquè els dinars servits a l’escola 
siguin ben bons i a part ben segurs, 
és a dir, que ningú no agafi un mal de 
panxa, s’implanta a la cuina un sistema 
d’autocontrol o d’eines preventives que 
garanteixin la seguretat alimentària dels 
àpats servits. Des que els proveïdors ens 
porten el gènere fins que se serveix als 
nens, tot ha d’estar sota control.

Per començar, hem de revisar que 
cada proveïdor tingui el seu registe 
sanitari actualitzat i que ens faci arribar 
les fitxes tècniques de tot el que li 
podem demanar per saber si hi ha cap 
ingredient que pugui produir al·lèrgia 

QUÈ HI HA DARRERA ELS FOGONS?

o intolerància a algun nen o nena. 
Després, cal comprovar que el que 
rebem és el que s’ha demanat i fer-hi 
una revisió organolèptica (color, olor, 
aspecte físic) i d’etiquetatge, així com 
comprovar-ne la temperatura, que ens 
variarà segons el producte. Si tot això 
és correcte, donem el gènere per bo i 
l’emmagatzemem dins de les càmeres, 
congelador o magatzem del centre. 
Aquest és el primer pas que cal tenir 
sota control. 

A més a més, cal saber si totes les 
cambres de fred, tant positiu com 
negatiu, estan a temperatures correctes 
i hi podem guardar el gènere sense 
problema. Per això, a diari s’han de 
controlar els graus que ens marca el 
termòmetre i revisar que estiguin dins 
dels nivells establerts per garantir el bon 
estat dels aliments que es troben al seu 
interior. 

Quan comencem a cuinar, sempre 
seguint el menú establert, és important 
no deixar-nos mai de controlar la 
temperatura de cocció de l’aliment al 
cor del producte, que ha de ser superior 
a 70ºC. D’aquesta manera sabem 
que ja està preparat per servir. En el 
cas que elaborem amanides, no ens 
podem descuidar de desinfectar tots 
els vegetals de consum en cru, així com 
la fruita que ens mengem amb pell. 
Les amanides, cal servir-les fredes, així 
que les posarem a la nevera, a fi que 
se serveixin a la temperatura que ens 
marca el reglament. De fet, tot això que 
us estic explicant és la llei alimentària 

que cal seguir a tot arreu on s’elaborin 
menjars per a qualsevol col·lectiu.

Cal recordar la importància de 
guardar dins del congelador durant 
una setmana una mostra de cada un 
dels plats servits, que haurà d’estar a 
disposició del Departament de Salut per 
poder determinar un hipotètic cas de 
toxiinfecció alimentària.

No vull passar per alt el tema de 
la neteja, bàsic i indispensable en 
qualsevol cuina. Cal tenir identificat què 
netegem, com, quan, qui ho fa i amb 
quins productes. També cal portar un 
bon control de la gestió dels residus 
generats,  principalment, de l’oli de 
cuinar, del cartró, del plàstic i de les 
restes de matèria orgànica. A més a 
més, s’hauran de distribuir en els seus 
contenidors específics per dur-ne a 
terme el reciclatge.

Un ingredient que forma part de molts 
plats i que fem servir amb tota seguretat 
a la cuina és l’aigua. Aquesta ha de ser 
potable i per verificar-ho també s’ha 
de controlar diàriament mitjançant 

un reactiu que, en barrejar-se amb 
l’aigua, ofereix una coloració indicativa 
de la quantitat de clor lliure existent. 
Així sabem si l’aigua que fem servir és 
potable o no.

Cal tenir en compte el manteniment 
de les instal·lacions, és a dir,  reparar 
i/o conservar el que es deteriori, tant 
per ajudar a millorar les condicions 
de feina, com per evitar l’entrada de 
plagues (mosques, formigues, cuques, 
ratolins,…). 

També s’ha de tenir clar què pot menjar 
i què no, qualsevol comensal que, per 
prescripció mèdica, tingui indicat un 
menú especial. Per evitar-se ensurts, 

cal conèixer molt bé com i amb què 
elaborar aquests menús.

La traçabilitat és un aspecte ampli i 
complex que cal tenir sota control. 
Implica el seguiment del producte 
des que entra a la cuina fins que surt 
al menjador formant part d’un plat 
elaborat, de manera que, mitjançant la  
seva identificació numèrica a l’entrada 
i amb la recepta del plat, podrem saber 
quin dia s’ha servit aquell gènere que va 
entrar un dia en concret.

Tot això s’aconsegueix mitjançant 
formació continuada del personal que 
treballa a la cuina, i amb un seguiment 
acurat perquè tot això es porti a terme 

correctament, buscant sempre punts 
de millora del sistema per estar ben 
tranquils de la feina ben feta.

Aquí teniu, doncs, una petita pinzellada 
del que hi ha darrera els fogons, que de 
ben segur molts desconeixíeu.

TOTs CAp A 
LA CUINA

Ester Mata Soler, 
Responsable de Qualitat 
Campos Estela
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