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Educació. L’escola va néixer com a cooperativa a final dels seixanta per fomentar l’escola pública catalana

Patufet Sant Jordi celebra
50 anys de projecte pedagògic
El dissabte 17 de novembre, a les
11h, l’Auditori Barradas acollirà la
taula rodona El Patufet ara, 50 anys
després, en què participaran antics mestres, pares d’exalumnes i
exalumnes de l’escola Patufet Sant
Jordi-Francesc Batallé i Aragonès, i
que marcarà l’inici de la celebració
dels 50 anys del centre.
La història de l’escola està relacionada amb els anys d’efervescència social de final dels seixanta.
“L’any 1968 Montserrat Company,
la meva dona, juntament amb altres
pares vam impulsar l’escola bressol
Patufet en forma de cooperativa”,
explica Francesc Batallé i Pou, fill
del mestre Francesc Batallé i Aragonès (1906-1983) i propietari de
l’acadèmia Sant Jordi, que amb els

CEDIDA PER ESCOLA PATUFET SANT JORDI

Per commemorar el
mig segle de trajectòria,
el centre prepara un
seguit d’actes que es
duran a terme al llarg de
tot el curs escolar

Batallé, Company i alumnes planten un arbre al pati de l’escola durant la festa anual del centre l’any 2007

anys es va unir a la cooperativa de
l’escola Patufet i que ha donat nom
al centre. “La Patufet es presentava
com un projecte d’escola oberta
sota els principis d’esperit de servei,
laïcisme, pluralisme ideològic, gestió democràtica, catalanitat i coe-

ducació”, recorda Francesc Batallé.
L’escola Patufet Sant Jordi va
formar part del Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana
(CEPEPC), fundat el 1978 per una
vuitantena de cooperatives de mestres i pares creades en la dècada

de 1960. Les escoles del CEPEPC
van ser pioneres en la recuperació
de l’ús del català a l’escola i de la
tradició educativa dels anys de la
República, i van impulsar els moviments de renovació pedagògica.
Durant la dècada dels vuitanta les

escoles del col·lectiu es van anar
integrant en la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat. “El 1987
la Patufet Sant Jordi va passar al
sistema públic amb el compromís
de mantenir la gestió cooperativa i
el model pedagògic inicial”, explica
Toni Velilla, actual mestre del centre.
“Els serveis que necessita l’escola per al seu funcionament, com
ara material col·lectiu i individual de
l’alumnat, cuina i menjador, monitors
i personal auxiliar, o biblioteca, es
gestionen a través de la cooperativa
que formen les famílies i el personal
no docent. Aquesta és la funció clau
de la cooperativa per mantenir els
principis del projecte i que ens distingeix d’altres escoles públiques”,
assenyala Toni Velilla.
Durant el curs estan previstos
altres actes, com ara un concert
especial de Nadal i l’exposició 50
anys, ens separen o ens uneixen?, i
el mes de maig se celebrarà un acte
central per aplegar els membres
de la comunitat educativa que han
passat per l’escola al llarg d’aquests
50 anys i han contribuït a fer realitat
el projecte. y

Entitats. La companyia prepara un espectacle amb fragments de les seves obres per als dies 24 i 25 de novembre

Els dies 24 i 25 de novembre el
Centre Catòlic (rambla de Just Oliveras, 34) acollirà l’espectacle The
best of Banyes, fent riure des de
2008, muntatge que el Grup de
Teatre Banyes ha preparat per celebrar el seu 10è aniversari.
Aquest grup de teatre d’aficionats va néixer al barri del Centre
l’any 2008 gràcies a la iniciativa de
membres de l’AMPA de l’Escola
Canigó, entre ells Genaro de Otero, autor teatral i actor amateur. De
Otero heretà la passió pel teatre del

seu avi –autor de teatre– i del seu
pare –actor i director– i, a més d’impulsar i dirigir el grup, és monitor de
teatre a l’Escola Canigó.
“La primera obra que vam fer va
ser Banyes, i d’aquí ve el nom el
grup”, explica De Otero. En aquests
deu anys han representat sis comèdies basades en obres que Genaro
de Otero ja tenia escrites i també
han participat en diversos concursos de teatre, com ara la Mostra de
Teatre Amateur al Teatre Joventut,
“una experiència que ha resultat

molt gratificant per als membres del
grup”, assenyala De Otero.
El director avança que “l’espectacle que preparem per celebrar els
deu anys és un recull dels millors
fragments de cada obra alternats
amb actuacions musicals del grup
hospitalenc El Mosquito del Garito i
monòlegs de Marçal Ferret”. També
està previst que els Tabalers de
Kabra donin la benvinguda al públic
assistent a les representacions, que
seran dissabte 24, a les 21h, i diumenge 25, a les 19h. y
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El Grup de Teatre Banyes
celebra el seu desè aniversari

Els integrants del Grup de Teatre Banyes
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Cultura popular. Per primera vegada celebren la diada al desembre

La Setmana
de la Ciència
aterra de nou al
Centre Cultural
Sant Josep
El programa Pessics de Ciència del
Centre Cultural Sant Josep s’adhereix amb diverses activitats a la Setmana de la Ciència, una iniciativa de
la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, que se celebra
del 9 al 18 de novembre.
El dimarts 13 tindrà lloc la conferència Els orígens del llenguatge en
l’evolució humana, a càrrec d’Ignasi
Ivern, professor de la Universitat
Ramon Llull. L’endemà, dia 14, Jordi
Serrallonga, arqueòleg i professor
de la UOC, parlarà sobre Ciència,
cultura i patrimoni, tres universos en
paral·lel o un del sol?
Per últim, Jordi Díaz, químic
i divulgador de la Universitat de
Barcelona, pronunciarà el dijous
15 una conferència titulada Tribut
a Richard Feynman, amb motiu
del centenari del naixement del
físic nord-americà que fou premi
Nobel el 1965. Aquesta activitat
es complementa amb l’exposició Recordant Richard Feynman
(1918-1988), que es pot visitar al
mateix Centre Cultural fins al 16 de
novembre, de 16 a 22 hores. Totes
les conferències són a les 19h al
CC Sant Josep. y
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Entidades

La Societat
Ornitològica
de L’Hospitalet
organiza nuevas
ediciones de
sus concursos

Tabalers de Fills de la Flama en la diada de l’entitat de l’any passat

Tot a punt per a l’onzena
edició del Dia de la Flama
Els diables de Ripollet, la colla Trempera Nostramo
de Tiana i el grup de tabalers Protons Percussió
d’Igualada són els convidats de Fills de la Flama
El dissabte 1 de desembre el grup
de diables i tabalers Fills de la Flama celebra el seu XI Dia de la Flama.
“Després de deu edicions hem traslladat la diada de juliol a desembre”,
apunta Xavi Bo, membre de l’entitat. La diada s’iniciarà a les 18.30h
amb una tabalada que baixarà des
del capdamunt de la rambla de Just

Oliveras fins al carrer Major, per on
entrarà a la plaça de l’Ajuntament,
on finalitzarà el recorregut.
Tot seguit, a les 19.30h tindrà
lloc un espectacle de foc i percussió a la mateixa plaça de l’Ajuntament. A continuació vindrà el torn
de l’esperat correfoc, que sortirà a
les 20.30h de la plaça de l’Ajun-

tament i seguirà pel carrer Major
direcció al parc de la Remunta, on
finalitzarà.
Aquest any les colles convidades
són els diables de Ripollet i la colla
Trempera Nostramo de Tiana. Xavi
Bo destaca que “també comptarem
amb la participació especial del
grup Protons Percussió d’Igualada,
guanyador, entre d’altres, del primer
premi del concurs de percussió As
de Repiques 2018, un certamen
que els tabalers de Fills de la Flama
vàrem guanyar en les edicions de
2012 i 2014.” y

Los días 16, 17 y 18 de noviembre
se celebrarán en el Centre Cultural
Sanfeliu el XIII Concurso Exposición
de Ornitología y el II Monográfico
Raza Española de la Societat Ornitològica de L’Hospitalet.
En el concurso exposición particicipan categorías de canarios de
color y de postura, además de las
de periquitos, fauna europea, exóticos e híbridos, mientras que el monográfico es un concurso dedicado
al canario de raza española. “Se
trata de un canario de talla pequeña
que puede llegar a tener solo once
centímetros. Además, esta raza es
muy rica en matices de color y se
valoran hasta once gamas diferentes”, explica Josep Miquel Badia,
presidente de la entidad.
El viernes por la tarde tendrá
lugar la recepción de participantes
y la instalación de la exposición,
mientras que el sábado se dedicará
a la valoración de los jueces. La exposición estará abierta al público el
domingo de 10 a 12h, y posteriormente se entregarán los premios de
cada concurso. y
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L’AGENDA

Gent del barri

“La meva vida ha estat sempre
lligada al Club Muntanyenc L’H”
Cristina González
Monrós, presidenta
del Club Muntanyenc
L’Hospitalet. L’única
entitat excursionista
de L’H ha celebrat
recentment els 65 anys
JAUME FERRÁNDEZ

- Participes en activitats d’altres
entitats del barri?
- Sí. Faig els Pastorets al Centre
Catòlic i soc diablessa de Folcat Diabòlic. Fa anys també vaig ser monitora de l’Esplai Xixell.
- Quines seccions formen el
Muntanyenc?
- A més de la secció de muntanya, la
d’escalada i alta muntanya, i la d’espeleologia, fa uns anys vam crear la

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

- Des de quan estàs vinculada al
club i a la seva junta?
- La meva vida ha estat sempre lligada al Club Muntanyenc. Els pares
es van conèixer al club i em van fer
sòcia en néixer. Vaig assumir la presidència el 2016, però abans vaig
ser vocal de l’àmbit sociocultural.

d’orientació. També hi ha un grup de
socis jubilats que surten els dimecres; són molt actius i han reprès les
activitats després d’anys.
- Organitzeu activitats adreçades als més menuts?

- Des de fa dos anys fem un taller
d’escalada al rocòdrom del club per
a infants de 6 a 12 anys, organitzat
conjuntament amb l’Esplai Xixell. És
una activitat quinzenal, els divendres
a la tarda, que en la segona edició ha
doblat assistència.

- De les activitats que organitzeu a l’any, quines en destaques?
- La caminada popular de primavera
i la caminada de L’Hospitalet a Montserrat d’inicis de juny. També les
proves d’escalada en bloc que, tot
i que ja no les organitzem anualment
per falta de col·laboradors, sempre
han tingut molt bona acollida entre
els escaladors. També vull destacar
dues activitats de caràcter cultural,
el concurs de fotografia, que ja porta
seixanta-dues edicions, i la portada de la flama del Canigó. La flama
l’organitzem amb altres entitats i és
un acte molt popular i esperat per la
gent del barri que, a més, coincideix
amb la Festa Major del Centre.
- Com heu celebrat els 65 anys?
- Amb l’exposició de fotografies 40
anys d’escalada del Club Muntanyenc L’Hospitalet, que repassa
els inicis de l’entitat. La mostra s’ha
pogut veure al Museu d’Història i a
l’Ateneu, i del 22 de novembre al 20
de desembre es podrà visitar al Centre Cultural Sant Josep. Un altre eix
de la celebració ha estat la coincidència amb els 25 anys de l’ascensió al Gasherbrum II, fins ara l’únic
vuit mil assolit per socis del club. y

Whatsapp per a
pares i mares
Taller per aprendre i conèixer
millor una de les eines de comunicació d’ús diari.
27 de novembre, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca Can Sumarro
C. Riera de l’Escorxador, 2
www.bibliotequeslh.cat

Teatre: ‘Feliçment,
jo sóc una dona’
El Grup Margarida Xirgu i
Amics d’Alpha 63 representen Maria Aurèlia Capmany.
Del 17 al 25 de novembre. Consulteu horaris
Ateneu de Cultura Popular
C. de Santa Anna, 1
www.ateneulh.cat

Fibromiàlgia
Exposició itinerant de pintures de Manoli Tapias sobre
la convivència amb la malaltia
per donar-la a conèixer.
Fins al 27 de novembre
Centre Cultural Sanfeliu
C. de l’Emigrant, 27
www.ccsanfeliu.cat

