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Alumnes d’Ampans
es converteixen en
‘mestres’ a l’escola
de Cabrianes
 El projecte pretén fomentar la integració i
canviar el rol de les persones amb discapacitat

Crònica
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L’

escola Els Pins de Cabrianes va canviar ahir
els seus professors habituals per uns mestres
molt especials. Fins al centre s’hi
van desplaçar els alumnes de l’escola Jeroni de Moragas d’Ampans,
que van agafar les regnes per explicar als nens de Cabrianes diferents aspectes relacionats amb els
arbres i el canvi climàtic. Fins i tot
hi va haver pràctiques, en les quals
es va preparar un terreny del pati
per a una plantada d’arbres que es
farà la setmana vinent.
Com subratllen des d’Ampans,
però, «l’activitat s’emmarca dins un
projecte que va molt més enllà de
la plantada d’arbres», ja que es tracta «d’un projecte d’escola inclusiva», que pretén «fomentar la integració, sensibilitzant des de l’edat
escolar, i canviar el rol de les persones amb discapacitat intel·lectual», mostrant les habilitats i capacitats que tenen, «com tothom».
I l’experiència no va decebre. Tot
i els nervis inicials (més que com-

prensibles davant d’un debut), els
joves de la Jeroni Moragas (d’entre
 i  anys) van programar dues
classes. Una destinada als més petits, de  a  anys, en la qual la Sílvia i la Judit van explicar el conte
L’esquirol rapinyaire amb l’ajuda de
la Tània, la Núria, l’Andrea, la Maria i el Mohammed. Els nens, assegudets i embadalits, van seguir
fil per randa la història, que entre
capítol i capítol incloïa petits trossos en què els nens dels Pins s’havien d’aixecar de terra per interactuar amb els nous mestres.
Mentrestant, a l’altra classe, la
resta de nens (d’entre  i  anys)
escoltaven la presentació de l’Eva
i la Tatiana, que, ajudades per la
seva companya Susanna (l’encarregada de passar les diapositives
del PowerPoint) van esgrimir els
beneficis de plantar arbres, com
ara que redueixen «la quantitat de
gasos responsables del canvi climàtic» i «la contaminació de l’aire».
Amb tot, un dels moments de
més convivència i intercanvi d’experiències entre els alumnes dels
dos centres va arribar amb la sortida a l’exterior. En un tros de pati,
en Mohammed, l’Elvis, el Josep i la
Natàlia van mostrar, pic i pala en

L’Elvis mostra com s’ha de cavar un forat; al fons, en Josep dóna explicacions a un altre grup de nens, ahir

Els alumnes del Moragas van regalar uns pins fets per ells als de Cabrianes; a la dreta, la sessió de contes

mà, com calia fer els forats per poder plantar els arbres. Va ser allà on
les converses van fluir més i on es
van trobar més punts en comú.
L’experiència, com va apuntar el
director dels Pins de Cabrianes, va
ser enriquidora. Mentre es cavaven
els forats, tots van aprendre alguna cosa més que com s’ha de plantar un arbre. Cadascú va poder

mostrar les seves habilitats en allò
que més domina. Bon exemple
d’això va ser la feina d’en Jordi, el reporter de la Jeroni de Moragas,
que amb la seva càmera no es va
perdre cap detall de l’activitat.
El contacte entre els dos centres
no es va acabar ahir. La setmana vinent, dins els actes de la Setmana
Cultural que l’escola Els Pins deAJ. CASTELLNOU

dicarà a l’aigua, els joves de la Jeroni Moragas tornaran a Cabrianes
per fer la plantada oficial de set arbres fruiters, que, com van detallar
en una de les classes que ahir es
van dur a terme, no començaran
a fer-se visibles «fins al curs vinent,
com a mínim». Qui sap, potser encara hi haurà temps per a més intercanvis.

ERC de Navarcles
organitza un
col·loqui amb
Oriol Junqueras
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Castellnou talla la cinta inaugural del rocòdrom
 Castellnou de Bages ha inaugurat oficialment el rocòdrom, una nova
instal·lació esportiva que ajudarà a potenciar encara més l’esport de base al
poble. L’acte, que va ser presidit per l’alcalde, Francesc Martínez i el president
del Consell Esportiu del Bages, Josep Empez, també va servir per a celebrar
l’inici de les obres de la nova escola pública l’Olivar.

Al president d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol
Junqueras, serà a Navarcles aquest
proper divendres,  de març, en
el marc d’un sopar-col·loqui organitzat per la secció local d’ERC.
El sopar, que està obert a tothom
qui estigui interessat, tindrà lloc al
restaurant Can Patoi del municipi
bagenc a partir de dos quarts de
nou del vespre. Es pot reservar lloc
trucant al mateix restaurant, al telèfon    . En cas de no poder o no voler assistir al sopar, també hi ha l’opció d’afegir-se al col·loqui posterior, a l’hora del cafè.
D’altra banda, el diputat d’ERC
al Congrés dels Diputats, Joan
Tardà, serà dissabte a la tarda a Navarcles, on tindrà l’oportunitat de
conèixer i visitar la Fira Monacàlia que tindrà lloc aquest cap de
setmana. Tardà anirà acompanyat de la regidora d’ERC a Navarcles,
Conxita Padró, i del president comarcal d’ERC, Lluís Oliveras.

