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La Salle Cassà,
on tradició i modernitat van de la mà.
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Anunciï’s a
la nostra revista.
El seu anunci
arribarà a més
de 500 llars.
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Interessats poseu-vos en contacte amb: escola@cassa.lasalle.cat
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Aquí teniu el quart exemplar de la revista del col.legi, L*espurna. Una iniciativa sorgida
el passat curs que volem continuar en aquest, per fer-vos arribar allò més destacat.
La revista, juntament amb la web, el Twitter, el Facebook i el full informatiu, són els
mitjans de comunicació de què disposa l’escola per poder ensenyar-vos tot el que
fem; des dels objectius del curs fins a les activitats diàries.
Que aquest nou número de la revista L*espurna us sigui útil per informar-vos. Aprofitem
l’avinentesa en aquest dies nadalencs, per recordar-vos que cada Nadal neix un
Infant que ens esperona a ser millors, a compartir i a estimar tothom.

Les opinons expressades i les
imatges incloses en aquest
número de la revista són propietat de l’Escola La Salle de
Cassà de la Selva.

Agraïm a tots els professors i alumnes que han fet possible aquests nou número de
L*espurna i a tots us desitgem un BON NADAL i FELIÇ 2015.
Cordialment,
Miquel Casagran, director.
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Escola de pares-

Intel.ligència lateral:
la cursa espacial
Ens trobem a la dècada dels seixanta, en plena cursa
espacial. Americans i russos s’esforcen per enviar a
l’espai més naus que els seus rivals. En totes aquestes missions cal recollir dades i els bolígrafs no funcionen en un entorn de gravetat zero perquè la tinta
es queda flotant dins del tub.
Els americans creen un petit grup d’enginyers per tal
de solucionar el problema. Aquest equip dissenya un
bolígraf que permet escriure en un entorn sense gravetat gràcies a un enginyós mecanisme que fa pressió
sobre la tinta. Cada bolígraf és gran i incòmode, a
més de molt car de fabricar, però els americans estan
satisfets: per fi poden escriure a l’espai.
Els russos tenen exactament el mateix problema, però
ells no organitzen equips d’experts ni obren cap línia
d’investigació. Senzillament, agafen dades amb llapis
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que, a més de tenir un cost zero, es pot esborrar.
No sabem si aquesta anècdota és autèntica però és
un exemple excel.lent de pensament lateral, és a dir,
de com el nostre cervell busca un camí alternatiu i
soluciona un problema d’una manera completament
nova, creativa i moltes vegades sorprenent. Aquesta
intel.ligència lateral és el que treballem a través del
CREA, un dels programes innovadors propis de les
escoles La Salle. A través de diferents activitats els
nens i nenes aprenen que el cervell funciona amb models estables, és a dir, amb reaccions completament
previsibles i a vegades poc eficients. Si ens alliberem
d’aquests models estables començarem a pensar
d’una manera molt més pràctica, fluïda i, flexible.
Trencant les cadenes som lliures per pensar d’una
forma completament nova.
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English corner-

Santa Claus is coming to town
All of us have realized that Christmas is around
the corner. Kids, as well as some teens, are looking forward to receiving their wrapped presents.
Although we know that Santa doesn’t exist.
We associate Christmas to two weeks of holidays, go
shopping and gather together with the family. That is
what we imagine that happens in all homes. But not
all people can afford to spend this amount of money.
And these people are living in the same town as you.
Of course, there are organizations that help families
to have a nice Christmas but it’s not enough.
Besides, New Year’s day and Christmas day is when
more people kill themselves, because of the loneliness, or again, for economic problems.

Luckily, most of us have a good life, so we enjoy our
holidays. We watch Christmas films, listen to the
classic Christmas songs and teens kiss under the
mistletoe. In some countries, it’s typical to wear
warm sweaters and drink some punch.
Before, Christmas was a religious celebration, but
nowadays only a few people go to the church that
day. The big companies take profit of Christmas for
selling all kind of stuff.
Christmas shouldn’t be about receiving gifts but
about giving happiness to unlucky people and sharing that day with their family and friends.
Valeriya Oglezneva (4th ESO)
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L'entrevista-

El Germà Salvador
En motiu dels 30 anys de servei del germà Salvador a La Salle Cassà, hem cregut interessant
fer-li una petita entrevista.
És tot un veterà i qui millor per explicar-nos tots
els secrets i tota la història de la nostra escola.
-Es podria presentar?
Hola, sóc el germà Salvador i sóc germà de la Salle.
A casa érem 6 germans, 4 nois i 2 noies, i jo era el
més petit de tots.
El motiu pel qual sóc germà és perquè vaig ser
alumne de germans durant molts anys. Passada la
guerra del 1936-1939 vaig anar intern a Manlleu
i allà un germà em va donar la idea. Vaig entrar a
estudiar per germà a Cambrils l’any 1940. En acabar la formació vaig caure malalt, vaig trigar 6 anys
a refer-me del tot. Una vegada curat vaig exercir a
diversos col.legis fins arribar a Cassà.

Les obres també han sigut moltes. Els col.legis de
les monges i els germans estaven completament
separats. La primera obra que es va fer va ser crear
el pavelló central. Més endavant, es va fer una de
les obres més importants, es van ajuntar els edificis
dels germans i de les monges.
Si es mira l’escola des del carrer es distingeixen
cinc mòduls diferents que corresponen a les antigues etapes preexistents. Avui en dia, tenim un col.
legi molt ampli, força còmode, molt ben acabat
(pels germans Josep Solsona i Joan Casas) i amb
tots els permisos mediambientals.
-Així doncs, ha estat un canvi positiu?
Oi tant, el canvi ha estat molt positiu.
-S’hi podria dir alguna cosa negativa?

-Quin any va arribar a la Salle Cassà?

Negativa...no. Potser que en ser un conjunt
d’estructures antigues es noten molt les diverses
etapes de l’expansió del col.legi que s’han passat.

Vaig arribar a Cassà l’any 1.983 provinent de la
Salle Horta (Barcelona).

-Ens podria explicar alguna experiència o anècdota interessant?

-Quines assignatures ensenyava?

Vaig estar dues etapes a Reus amb una separació
Vaig ensenyar bàsicament català, castellà i francès, de 10 anys. I em va fer molta gràcia que, durant la
segona etapa, vaig rebre els fills dels alumnes que
a part de religió com tots els germans de la Salle.
Feia classes sobretot a 8è d’EGB i durant els vespres havia tingut durant la primera vegada que hi vaig
estar.
feia classes de formació professional.
-Ha canviat molt l’escola des de llavors?

-Quins costums de l’escola s’han perdut?

Moltíssim.

Crec que el que més s’ha perdut és l’ordre rigorós
de les files, el silenci en pujar les escales, el silenci
que regnava durant les classes i potser també una
mica el respecte del tracte amb els professors.

-En què?
Quan jo vaig arribar només hi havia 6 classes i hi
havia entre 150 i 200 alumnes. A partir d’aquí es va
anar doblant l’ensenyament i el nombre de classes
va anar augmentant fins arribar a les 22 actuals.
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Tot i així, alguns d’aquests aspectes, si són ben
portats, poden ser positius. Per exemple, permeten
que els alumnes puguin participar més durant les
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classes.
També, actualment, hi ha més intervencions dels
pares i dels mestres en les activitats col.legials.
-Quins costums s’han conservat?
Podem dir que tot l’anterior es continua tractant,
però sempre adaptant-se als nous corrents pedagògics que van sorgint en el món de l’ensenyament i
que nosaltres posem en pràctica en la nostra tasca
diària: ordinadors, pissarres digitals i tots els altres
mitjans que ens ofereix la tecnologia.
-S’ha adaptat bé a aquests canvis?
Sóc un germà molt adaptable i m’avinc molt bé amb
quasi tots els nous usos i costums del jovent. Tot i
així, hi ha alguns canvis que, per l’edat que tinc, em
costen més d’assimilar.
-Què és el que més li agrada de l’escola?
Una de les coses més boniques del col.legi és que
tenim la sort de tenir uns professors molt creatius
que han fet de l’escola un model que funciona molt
bé. Per exemple, el pati dels grans té les parets pintades recordant-nos els valors i el pati de parvulari
està pintat per la professora Dharma, amb pintures
ambientades en el món infantil d’una manera molt
agradable.
-Quan va veure quina seria la seva vocació?
Com he dit, he estat alumne dels germans des dels
sis anys i el contacte amb ells i el voler de la meva
família em van facilitar entrar als germans a Cambrils (per començar els estudis de germà).
-Quins estudis ha desenvolupat al llarg de la
seva vida?
Primer, de jove, vaig estar 5 anys malalt. Després,
em vaig dedicar a fer de professor a llocs com Terol,
Manlleu, Sant Celoni, Reus... A Reus hi vaig passar
dues etapes ( de 8 anys cada una), la primera del
1957 al 1965 i la segona del 1973 al 1981, aquesta
segona com a director.
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amb valors cristians i humans dels nostres alumnes.
Per tant, els professors estem obligats a seguir les
consignes de l’evangeli, tasca que hem de fer amb
més motiu els germans.
La vida religiosa és molt exigent, i avui en dia no tenim gaires seguidors. Per tant, hem de fer confiança
als professors tractant que siguin fidels als costums
dels col.legis la Salle.
-Quins són els seus llibres preferits?
Els meus llibres preferits són els de formació religiosa. També els literaris com algunes obres clàssiques, llibres amb molta història i les biografies de
personatges cèlebres. De novel.les també en llegeixo si tenen un contingut una mica potent.
-Quines són les seves aficions?
Quan era jove m’agradava molt fer treballs manuals,
es podria dir que era un manetes. Més endavant,
m’he dedicat força a l’ordinador i a les seves possibilitats per tots els meus treballs tant del col.legi
com personals. I sobretot també m’agrada molt la
lectura.
-Per quins llocs ha viatjat?
He viatjat poc. Alguns llocs on he anat són: Itàlia,
Bèlgica i França, on hi vaig estar tres anys estudiant. A part de diferents llocs arreu de Catalunya.
-Quina o quines són les seves pel.lícules preferides?
No sóc gaire aficionat al cinema. Encara que m’han
agradat força les pel.lícules “La vida es bella” i “Los
miserables”.
-Li agradaria afegir alguna cosa més?
Sí. Trobo que heu estat unes bones reporteres i
m’agradaria que més endavant seguíssiu amb el
mateix interès que fins ara, en els vostres estudis i
la vostra formació.

-Quines diferències hi ha entre ser germà o ser
professor?

Fins aquí la nostra entrevista, moltes gràcies per
la seva col.laboració, ara ja sabem més coses
sobre vostè i també sobre la nostra l’escola.

La vocació a l’ensenyament no és un ofici per guanyar-se la vida, ha de ser una vocació per l’educació

Cristina Rubirola i Laura Cullell, 3r d’ESO B.
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La cleda-

Sorprenent
Sabia que feia temps que ens trobàvem per les
pregàries de Taizé, però no podia imaginar que ja
fes 10 anys! Quina sorpresa. Quan et trobes amb un
número rodó com aquest és inevitable mirar enrere i
fer balanç. Llavors vénen més sorpreses.
Perquè no em negareu que és sorprenent que continuem trobant-nos, cada 15 dies, un bon grup de
persones per pregar. Sempre hem estat una bona
colla. El 23 d’octubre, quan vam celebrar els 10
anys, vàrem batre 2 rècords: el de participació i el
del participant de menys edat (5 mesos). El del participant de més edat queda batut cada dia que ve el
germà Salvador. I potser aquest és una altre motiu
de sorpresa: les edats i les situacions de cadascú
són absolutament dispars però ningú no ho nota.
A la comunitat de Taizé (França) s’hi apleguen milers
de joves per pregar (és sorprenent, oi?), encara que
també hi van nens, adults i avis. Tothom s’hi troba
bé (i no vull fer publicitat, és digne de veure), malgrat els orígens, confessions i idiosincràsies tan diferents que es poden trobar. Podria ser que a La Salle
de Cassà se’ns hagués encomanat el mateix esperit?
Per a alguns és també sorprenent que en la nostra
pregària es canti en molts idiomes diferents, alguns

tan estranys per nosaltres com el suec o el polonès.
Però això ho fem amb molta naturalitat perquè a
Déu no podem tancar-lo en cap idioma, cultura o
civilització. No és propietat de ningú. Al revés, ens
mou a no quedar-nos tancats en el nostre propi
idioma, cultura o civilització i valorar els que són
diferents.
Ara bé, el que a mi em sorprèn cada dia és que
siguem capaços de trobar-nos a les 8:35 del matí.
Quan vàrem començar algú va dir que a aquelles
hores no hi anirien “ni les gallines”. Però es va equivocar. Jesús té un gran poder de convocatòria. Una
pregària senzilla ens fa començar el dia amb bones
vibracions. El germà Roger de Taizé ho explicava així:
“Déu diu a cadascú: Tu ets molt important als meus
ulls, ets preciós per a mi i t’estimo. Sí, Déu tan sols
pot donar el seu amor, aquí hi ha tot l’Evangeli.”
Espero sorprendre’m d’aquí a 10 anys més i, si pot
ser, encara 10 més, per poder-vos dir: que la pregària de Taizé a La Salle de Cassà continuï mentre
cada dia aconsegueixi de nosaltres un somriure cap
endins i un altre cap enfora.
Felicitats!
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Notícies-

Pica Lletres
El dimecres dia 17 de desembre els alumnes de 3r
d’ESO vam anar a Girona a concursar en el Pica Lletres. Aquest concurs consisteix bàsicament a lletrejar
diverses paraules classificades en diversos nivells segons la seva dificultat però també hi ha altres proves
com l’embarbussament, on se n’ha de llegir un sense
encallar-se; el barbarisme intrús, en què et donen
tres paraules i has de dir quina és el barbarisme i la
definició amagada, on et diuen una paraula d’ús no
gaire freqüent i tres possibles definicions. En la nostra
escola hi van participar dos equips. El grup A estava
format per la Gemma Miralles, la Lucia Arias i l’Albert
Abras i després de la seva participació en el programa van aconseguir un total de 360 punts.El grup B
estava format per la Núria Massaneda, la Wenchan
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Xiang i jo, la Laura Cullell, i després del programa
vam aconseguir un total de 510 punts. Per anar a semifinals només es classificaven els quatre grups que
aconseguissin més punts i el quart equip semifinalista
havia aconseguit un total de 515 punts, cinc punts
més que el grup B de la nostra escola. Tot i la ràbia
de no haver-nos aconseguit classificar per tan sols
cinc punts va ser una experiència molt enriquidora ja
que vam aprendre paraules noves, vam aconseguir
superar les nostres pors i pujar a l’escenari i vam
veure com funciona un programa de televisió, ja que
els programes gravats es començaran a emetre per
TV Girona a partir de l’abril.
Laura Cullell, 3r d’ESO B.
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.
Miscel làniaNTIL

INFA

Els alumnes
d’Infantil
vàrem anar
a visitar les
instal.lacions
de la Fundació Mona a
Riudellots de
la Selva
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.
Miscel làniaÀRIA
PRIM

Diverses instantànies de Primària: entrega dels premis
de la nadala, del concurs de nadales de l’empresa
Francisco Oller i la sortida a Barcelona dels alumnes de
cicle superior.
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Miscel.làniaA
DÀRI

N
SECU

Diverses imatges dels
Pastorets de la Salle on
més de 120 alumnes,
exalumnes, professors i
pares varen representar
aquesta obra clàssica en
el nou teatre de Cassà.

14

NÚM. 4 u DESEMBRE 2014 u ANY 4

l*espurna

15

l*espurna

NÚM.4 u DESEMBRE 2014 u ANY 2

Bon Nadal i feliç any nou

us desitja tota la família lasal.liana
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