
Propostes del nom per a l’Escola de Collsuspina 

La meva proposta del nom de l’Escola és:  

Escola Els Ventets de Collsuspina. 

Trio aquest nom per conservar i fer memòria al mateix nom 

que havien posat els antics propietaris de la casa. És una manera 

de reconèixer i d’agrair la seva donació. Un gran gest ple de 

generositat i d’estima cap el poble i la seva gent, en voler 

convertir la seva Llar en un lloc pels collsuspinencs i 

colluspinenques. “Els Ventets” crec li van posar un nom molt 

encertat perquè era una casa oberta al quatre vents, i com ja 

sabem, a Collsuspina per ser un Coll de muntanya, sovint hi fa 

vent. També, conservar el nom de la població ho he posat: 

perquè em sembla significatiu pel poble, perquè pel matrimoni 

era un lloc molt apreciat per ells i perquè que queda millor. 

 

 

El nom de l'escola que he decidit en concens ha estat: 

Escola els Ventets. 

La meva decisió ha estat aquesta ja que trobo importantíssim 

que el nom de la nova escola reflecteixi clarament el passat de 

l'edifici i així , rendir un homenatge al nom que en el seu 

moment van voler donar els propietaris de la finca a casa seva.  

  



Proposta de nom 

Escola Els Ventots 

Proposo aquest nom per l’escola perquè entenc que seria posar 

un toc personal al nom amb el que van batejar a aquest espai els 

antics propietaris, però al mateix temps mantenir-lo. 

Li donaria un toc informal i divertit. Seria fàcil transformar el 

rètol original i deixar que els nens i nenes personalitzessin la 

lletra O.  

M’he fixat que aprop d’aquí hi ha noms com el Torrent del 

Bassot o el Masot. Deu ser força comú anomenar els llocs grans 

amb aquest OT final.  

Aquí el vent a vegades es fi, però molts cops toca a tot arreu i és 

fortíssim…bé… fortot! 

  



PROPOSTA DE NOM: 

Escola Cedrus 

Aquest podria ser un bon nom per a l’escola. L’arbre que ens 

dóna la benvinguda i ens acomiada quan en sortim és un Cedre 

de l’Atles i Cedrus és una part del seu nom científic. 

El Cedre creix en terrenys alts. Sempre és verd, té una llarga vida 

i molta resistència. En algunes parts del món, a les comarques 

nord-orientals de Catalunya, es considera medicinal. En altres 

cultures, protector de l’acció dels mals esperits o arbre de 

l’amor.  

És olorós i la fusta no es fa malbé fàcilment, té la qualitat 

d’espantar insectes i cucs. Entre molts altres objectes, se’n fan: 

instruments musicals i llapis. 

Perfecte per a l’escola! 

Ja es veu que aquest arbre no està plantat al lloc on és perquè si.  

Ens convida a estudiar-lo, dibuixar-lo, a seure-hi a prop per 

celebrar que comencem una etapa nova de l’escola i anomenar-

lo sovint perquè podria ser que fes temps que ens esperava. 

  



Proposta:  

Escola El Grony 

El Grony de l'Oller és, amb els seus 1.026 metres, la muntanya 
més alta del municipi de Collsuspina, el sostre de la recent 
oficialitzada comarca del Moianès, un lloc des del qual gaudir de 
les vistes, el municipi de Collsuspina, el barri del Toll, l’escola, 
però també el Turó de Bellver, la Muntanya de Pol, l'ermita i el 
mirador de Sant Cugat de Gavadons, el Serrat dels Rocs, el Roc 
de la Guàrdia, El Castellar, Santa Eugènia de Gomar, el Serrat de 
Sant Valentí... 
Un cim sempre té un doble significat, és un lloc des d’on prendre 
distància i veure l’entorn i les coses des d’una altra perspectiva, i 
alhora és símbol d’aconseguir els objectius personals, les fites 
que ens hem marcat, i l’excel·lència (entenent com a excel·lència 
el màxim de les possibilitats de cadascú i en els camps i 
especialitats que ens són propis). 
Per aquests motius i perquè penso que té un bona sonoritat crec 
que “Escola El Grony” és un bon nom per a l’escola de 
Collsuspina. 
 
 
  



PROPOSTA DE NOM:      

Escola Gavadons 

El nom de Gavadons és part del topònim de Sant Cugat de 

Gavadons. Es considera l’origen del terme de Collsuspina i està 

documentat des de l’any 948. 

El nom Gavadons fa referència a aquest lloc i és difícil trobar el 

seu significat. No sabem què és un gavadó, si és que antigament 

s’anomenava així a alguna família, objecte, mesura o impost... 

És per tant una paraula per descobrir. El que en sabem doncs és 

que és un nom potser únic i que defineix una part de la terra ens 

envolta i coneixem. I que per tant ens identifica. 

És un indret especial, obert, tranquil i des d’on podem veure el 

Montseny, la Plana i el contorn d’Osona i el Pirineu. 

Sol fer-hi aire i sempre ens ofereix la possibilitat d’esbargir-nos si 

ens cal i omplir-nos de bones vibracions. 

I qui no voldria una escola oberta, tranquil·la, que ens permeti 

descobrir, imaginar, esbargir-nos i ens ompli de bones 

vibracions? 

  



Escola Camí del Pol 

El camí per pujar a la Muntanya del Pol es desvia del Camí Ral i 

passa molt a prop de l’edifici nou de l’escola. 

Els camins segueixen callats les petjades de les persones i segur 

que guarden també una mica de l’energia de tothom qui els 

trepitja. Hi ha barrejat història, present i futur.  

Quan es busca un nom per definir un projecte sovint es pensa en 

allò  que es considera identitari per al conjunt, en aquest cas 

format per grans i petits, del poble o del voltant. Trobar un camí 

proper que porta a una muntanya present en la infantesa de 

molts dels d’aquest conjunt és un bon aglutinant.  

Potser també és un niu d’històries antigues, més difícils i 

complicades dels avantpassats. I de moments irrepetibles de 

joventut, caminades, aventures, recer, descoberta, experiència, 

coneixement... 

Probablement tenim en comú moltes vivències al Pol.  

Anomenar Camí del Pol a l’escola seria bonic! 

  



PROPOSTA DE NOM PER L’ESCOLA: 

Escola Cabirol 

El cabirol és un dels animals de la fauna autòctona de la comarca 

que havia desaparegut per l’acció de l’home i els canvis en el seu 

hàbitat. 

Va ser reintroduït fa un parell de dècades i sembla ser que s’ha 

readaptat molt bé. Com que no té depredadors naturals s’ha 

estès pels boscos propers sense problema. És un animal àgil, llest 

i pacífic. Vegetarià i boletaire. 

Es deixa veure poc, li agrada córrer i amagar-se. Apareix i 

desapareix si tens la sort de trobar-lo. Deixa les seves cries quan 

són petites arrecerades en racons confortables quan encara no 

poden seguir-lo per buscar menjar.  

Així doncs tenim alguna cosa en comú amb el cabirol! 

  



PROPOSTA DE NOM 

Escola Ot, el bruixot 

El personatge de l’Ot el bruixot és un personatge màgic amb 

algunes característiques molt humanes. 

Les seves històries no solen ser llargues i reflexen molt bé les 

situacions quotidianes que vivim. Moltes les resol amb ingenuïtat 

i aplicant una lògica bàsica que fa somriure de bé que l’entenem. 

Amb el Bruixot trobem la Berta, el mussol i l’escombra. El barret i 

el vestit. Un personatge proper i màgic a l’hora. 

Tindríem l’oportunitat de demanar a en Picanyol, el dibuixant, si 

li sembla bé deixar-nos aquest nom i el  personatge per l’Escola 

de Collsuspina i conèixer-lo i disfrutar de més a prop de la seva 

producció si s’hi avenia. 

Aquest és un nom amb copyright... si ens els deixen el posem a 

l’escola. Si no sembla bé, sempre tindrem igualment l’OT, el 

bruixot i les altres creacions d’en Picanyol  per disfrutar i divertir-

nos... i el dibuixant al poble del costat, que fins i tot a peu es pot 

arribar en una estona... 

  



Proposta:  

Escola Hakuna Matata 

«Hakuna Matata» és una expressió del Suahili que s'interpreta 
com «Viu i sigues feliç», la seva traducció literal correspondria a 
«No hi ha problema», també referit a «no et preocupis, sigues 
feliç». La frase s'ha popularitzat pel seu ús en la pel·lícula El Rei 
Lleó, per la qual cosa s'ha difós des de llavors en la cultura 
popular. 
 
Aquesta expressió Suahili penso que respon bastant al tarannà 
de l’escola, es tracta de viure i créixer mica en mica des de la 
felicitat i sense preocupar-te pels problemes. Com acostumem a 
dir, cal veure els problemes no com a un inconvenient sinó com 
una oportunitat, una oportunitat de ser creatiu, autònom, pacífic 
i amorós, viure i deixar viure. 
 
Per aquest motiu “Escola Hakuna Matata” pot ser un bon nom 
per l’escola de Collsuspina. 
 
  



Proposta:  

Escola Kirikú 

Kirkú és el personatge d’una narració i una pel·lícula de Michel 
Ocelot que es va estrenar el 1998. Kirikú és un nen petit, al qual 
pocs prenen seriosament per la seva escassa mida, però és l'únic 
membre de la tribu que té valor per enfrontar-se amb la bruixa 
Karabà, descobrir el seu secret i salvar-la. És llest i aprèn molt 
ràpidament. 
És un nen que no té por, que investiga, que es pregunta el per 
què de les coses i que no es conforma amb el que li expliquen 
sinó que les ha d’esbrinar pel seu compte.  
És valent, alegre, sensat, atent i treballador. Mentre d'altres es 
dediquen a criticar una situació i donar-li voltes des d'un punt de 
vista melodramàtic -tal com passa a la vida diària-, ell ja està 
cercant i provant una solució al problema. És íntegrament CAPA, 
creatiu, autònom, pacífic i amorós des del seu naixement. 
L’objectiu de l’escola és promoure les habilitats del petit Kirikú 
en el nostre alumnat. 
 
  



Proposta:  

Escola Joana Raspall 

Fou una escriptora, lexicòloga i bibliotecària centenària catalana. 
Durant la Guerra Civil Espanyola treballà de bibliotecària, tot 
contribuint a salvar molts exemplars de llibres catalans de la 
destrucció. Després de la guerra va fer classes de català al seu 
domicili particular. 
Al Primer Congrés de Cultura Catalana formà part de la 
ponència El llibre de teatre infantil, que comportà la creació de la 
col·lecció de teatre Edebé catalana. Destaca especialment per 
l'obra poètica infantil, ha estat un gran abanderada d’introduir la 
poesia a l’escola i aquest curs els alumnes de cicle mitjà han 
cantant un dels seus poemes: “Podries”. 
El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2010, la Medalla al 
treball President Macià. El 2013 va ser declarat "Any Joana 
Raspall" a Sant Feliu de Llobregat i a la Generalitat de Catalunya i 
van celebrar el seu centenari encara en vida, va morir el 4 de 
desembre del mateix 2013. 
Es tracta d’un figura importantíssima de la literatura catalana, 
especialment la literatura infantil i escolar, actualment a hores 
d’ara encara no hi ha cap escola a Catalunya que porti el seu 
nom. Tot i no tenir cap vincle directe amb el municipi de 
Collsuspina, penso que seria un gran homenatge a la figura de 
Joana Raspall i alhora obrir als nostres infants una gran portalada 
a la literatura catalana. 
 
 
  



Proposta:  

Escola Jaume Cela 

Jaume Cela és escriptor, pedagog i mestre. Ha treballat com a 
docent a diverses escoles públiques i privades, i ha estat director 
a l’Escola de Bellaterra. Actualment jubilat forçosament i feliç, 
com diu ell mateix. 
La seva manera d’entendre l’educació, com explica ell mateix en 
una entrevista quan li demanen què és educar?, encaixa 
perfectament a l’escola de Collsuspina. Educar, diu, “és 
acompanyar, acollir sense condicions, mostrar el món, amb el 
que és bo i el que no és tan bo, sense adoctrinar. I saber escoltar 
què demanen els alumnes, que no és el mateix en tots els casos”.  
Com a escriptor ha escrit una cinquantena de llibres de narrativa 
infantil i juvenil, i cada any els alumnes de l’escola llegeixen algun 
llibre seu dins el projecte Remenallibres, aquest curs ens visitarà 
com a autor convidat, com ja ha fet en altres ocasions. 
El seu vincle amb Collsuspina va una mica més lluny ja que va 
entregar els premis del VII Certamen Literari de Collsuspina 
“Joaquim Carbó” 2010 del qual formava part del jurat. 
L'any 2008 va rebre la creu de Sant Jordi. 
 
Caldria parlar amb ell i saber si acceptaria l’oferta de posar el seu 
nom a l’escola, però penso que és un gran homenatge en vida a 
la feina dels bons i les bones mestres que, en aquest país petit, 
dediquen la seva vida a educar els nostres infants. 
 
  



Proposta:  

Escola el Verdum 

Una part important dels nens i nenes de la classe de la Torre de 

Pisa proposen el nom de Escola el Verdum. 

Perquè ens agrada molt tenir ocells al pati de l’escola i el Verdum 

és un habitual a la comarca del Moianès. 

També perquè la idea de volar, créixer i començar a fer coses per 

nosaltres mateixos ens agrada. 

  



PROCÉS PARTICIPATIU 

PER DEBATRE I ESCOLLIR UN NOM PER A L’ESCOLA 

Reunits a Collsuspina el dia 30 de març de 2017 la comissió de selecció de 

PROCÉS PARTICIPATIU PER DEBATRE I ESCOLLIR UN NOM PER A L’ESCOLA, 

formada per: 

Bernat Camps (President de la comissió); Josefina Fàbrega; M. Àngels 

Pradas; Oriol Batlló; Esther Torras; Teresa Puig i Elena Perera. 

S’han rebut un total de 13 propostes de noms per part de diferents 

persones totes ells de la comunitat educativa de l’Escola de Collsuspina, i 

l’opció de mantenir la nomenclatura actual: “Escola de Collsuspina”.  

Les 13 propostes són: 

1. Escola Els Ventets de Collsuspina. 

2. Escola Els Ventots 

3. Escola Cedrus 

4. Escola El Grony 
5. Escola Gavadons 

6. Escola Camí del Pol 

7. Escola Cabirol 

8. Escola Ot, el bruixot 

9. Escola Hakuna Matata 
10. Escola Kirikú 
11. Escola Joana Raspall 
12. Escola Jaume Cela 
13. Escola el Verdum 

Després de fer les deliberacions necessàries s’acorda sotmetre a votació 

per part de la comunitat educativa les propostes següents: 

1. - 
2. - 
3. - 
4. - 
5. - 
6. - 
7. Escola de Collsuspina 

La votació es durà a terme segons preveuen les bases del PROCÉS 

PARTICIPATIU PER DEBATRE I ESCOLLIR UN  NOM  PER A 
L’ESCOLA. 


