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L a nostra estimada Enxaneta, ha arribat al mig segle de vida. Mig segle en el que 
hem anat creixent junts i fent créixer el projecte d’escola iniciat per uns pares 
agosarats, però convençuts que les nostres criatures es mereixien una educació 

de qualitat, on es cobrissin totes les necessitats dels infants i on l’aprenentatge fos viven-
cial i significatiu. 

Avui, 50 anys després, continuem remant, amb la mateixa il·lusió que el primer dia, amb 
les mateixes ganes d’aprendre i de compartir els uns amb les altres i amb la força necessà-
ria per tirar endavant el projecte.

Cada nou repte és un pas endavant. Cada entrebanc, un motiu de superació. Cada erra-
da, un aprenentatge i cada encert, ens ha fet créixer. 

Al llarg d’aquesta travessia, s’hi han anat afegint nous tripulants, que l’han enriquit, i 
l’han fet avançar. 

Aquest curs hem estat de festa, 50 anys, són per celebrar-ho! És per això, que en aquesta 
revista volem recollir tots els actes que s’han anat celebrant durant tot el curs, perquè pas-
sin a formar part de la seva història. Aquesta història que han anat traçant les 1.450 criatu-
res amb les seves famílies que hi han fet estada i els 120 mestres que els hem acompanyat 
en el seu pas per l’escola.

Volem agrair des d’aquí a totes les persones que de forma desinteressada han format 
part de les diferents comissions que han fet possible que tots aquests actes fossin reeixits. 
És gràcies a gent com ells i elles que l’escola s’ha mantingut viva al llarg d’aquests 50 anys. 

Moltes felicitats Escola Enxaneta, i que per molts anys més puguem Créixer junts!

Candela Batet Guasch
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Als nens de la classe de 6è, del curs passat, els hi vaig 
proposar de participar en un petit repte on cadascú havia 
de dissenyar un logotip per celebrar els 50 anys de l’esco-
la, era el curs 2017-18 en que es començava a parlar de 
com celebrar aquest aniversari tan important!

Amb la Candela la seva tutora en vam escollir 4, i junt 
amb la direcció de l’es-
cola es va decidir que el 
de l’Ona Ferré era el que 
s’adaptava més en l’ob-

jectiu de promoure l’esdeveniment dels 50 anys. L’Ona va di-
buixar el número 50 de color verd, darrera del logotip que tots 
coneixem de l’escola. 

Després la Mar Bigorra, mare del Jan Roig de 5è i disse-
nyadora gràfica, va acabar de fer la resta: hi va afegir el lema 
de l’aniversari, els anys, i el va deixar apunt perquè fos repro-
duït per ser l’emblema del 50è aniversari. 

Assumpció Queralt

L’oreneta ha esdevingut un símbol de 
l’escola, per tant havia d’estar present en el 
disseny dels records del 50è aniversari. He 
intentat fer una oreneta que recordés la que 
tenim a l’escola, però pensada de manera 
més creativa fugint una mica de la realitat 
tant en les formes com en l’aplicació dels 

colors, i n’ha sortit una oreneta de forma 
arrodonida d’un color negre blavós, que li 
dóna una aparença suau i a la vegada ele-
gant, amb una taca blanca a l’esquena trac-
tada de manera lliure. 

Gràcies a un motlle, que em va ajudar 
a fer la Rosa Piñas, exalumna de l’escola, 
n’he pogut fer unes 70!

Estan fetes amb fang vermell, pintades 
amb engalbes i envernissades amb vernís 
transparent, i cuites a una temperatura de 
1050ºC. 

Les plaques gravades i els suports de co-
lor blanc, pensats perquè ressalti el color de 
l’oreneta, els van fer a Artesania Boltà, tam-
bé exalumnes de l’escola. 

Assumpció Queralt

El dia 21 de setembre del 2018 a les 7 
de la tarda, tingué lloc, al claustre de l’antic 
Convent del Carme, l’acte inaugural del 50è 
aniversari de l’Escola Enxaneta, que fou el 
tret de sortida al reguitzell d’actes que es 
dugueren a terme durant tot el curs, per tal 
de celebrar el seu cinquantenari.

A l’acte, que fou presidit per l’honorable 
conseller d’Ensenyament Josep Bargalló, hi 
assistiren l’il·lustríssim Sr. Albert Batet, al-
calde de Valls, el Sr. Òscar Peris, delegat del 
govern a Tarragona, la Sra. Mar Camacho, 
directora general d’Educació infantil i primà-
ria, el Sr. Jean-Marc Segarra, director dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarra-
gona, regidors de l’ajuntament de Valls, el 
Sr. Josep Ramon Tarragó, inspector d’En-
senyament, mestres i personal de l’escola, 
directors de les altres escoles i instituts de 
Valls i presidents d’entitats vallenques. 

L’acte, conduit per la Raquel Sans, pre-
tenia posar en relleu la tasca de l’Escola 
Enxaneta al llarg dels seus 50 anys de vida 
i sobretot volia ser un reconeixement a to-
tes aquelles persones que van fer néixer 

l’escola i a les que l’han fet créixer al llarg 
d’aquests anys. Es feu lliurant una orene-
ta, creada per l’Assumpció Queralt, símbol 
del claustre i de l’escola als coordinadors 
i directors que ha tingut l’Enxaneta durant 
aquest mig segle, com a representants de 
tots els claustres de mestres que han anat 
acompanyant a les criatures al llarg del seu 
pas per l’escola i als presidents de la coope-
rativa de pares i de l’AMPA com a represen-
tants de totes les famílies amb les que s’ha 
treballat colze a colze per ajudar als infants 
a ser persones. 

Després dels parlaments de la directora 
de l’Escola Candela Batet, de l’alcalde Albert 
Batet, del Conseller d’Ensenyament Josep 
Bargalló i del lliurament dels records, s’oferí 
un pica-pica amenitzat per un grup de com-
bos de l’Escola de Música Robert Gerhard.

Cal agrair a Carpes Guasch, al forn de Nu-
lles, al celler Mas Bella i a l’escola de músi-
ca Robert Gerhard la seva col·laboració.

Candela Batet

21deSETEMBRE
2018
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22de
SETEMBRE

2018

Amb el repic de campanes de l’església 
del Carme començà la cercavila inaugural 
de la festa del 50è aniversari de l’Escola En-
xaneta. 

A les 11 ens vam trobar tots els partici-
pants (Oreneta i mulassetes de l’Escola En-
xaneta, el Bouet de l’Associació del bou de 
Valls, la Mulassa de la UAF, la Colla Pessigo-
lla, els Gegantons de Picamoixons, el Grup 
de Flabiols i sacs de gemecs Els Boixets, els 
castellers i grallers de la Colla Vella dels Xi-
quets de Valls, els Castellers i grallers de la 
Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla gegan-
tera Calçot-AAEETT) i amb el pregoner, el Sr. 
Marcel·lí Morera al capdavant, començà la 
cercavila. 

Vam arribar fins al Pati, on van ballar els 
diferents elements del seguici, es va fer el 
pregó on també van participar l’Eva Baudés 
i l’Alguer Montull fent una petita mostra del 
Ball de Vells. En acabar i com a acte de clo-
enda de la cercavila, es van enlairar dos pi-
lars formats per alumnes de l’escola.

Va ser una jornada molt maca on grans i 
petis ens ho vam passar d’allò més bé.

Mariona Banqué
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27de
SETEMBRE

2018

La comissió cregué adient per iniciar les 
conferències del cinquantenari de l’Enxane-
ta comptar amb la participació d’algú que 
hagués pilotat la renovació pedagògìca fa 
més de cinquanta anys. Per desgràcia i llei 
de vida cada cop en queden menys.

Vam contactar amb la Maria Antònia 
Canals cofundadora de Rosa Sensat i en-
sems ens havia ajudat a crear l’escola en 
els anys seixanta. Actualment té prop de 
noranta anys i una gran vitalitat. Ens parlà 
de com estava el món educatiu en la so-
cietat franquista i la seva experiència a 
l’escola Ton i Guida del barri de Verdú. Les 
seves vivències ens captivaren. Ha estat i 
és una referència del món educatiu i de la 
didàctica en l’ensenyament de les mate-
màtiques.

La conferència de la Maria Antònia es 
completà amb representants de les cinc es-
coles del Camp de Tarragona que nasque-
ren en aquell temps: Pax, Mowgli, Montsant, 
Puigcerver i Enxaneta. Cadascuna feu una 
pinzellada de com van néixer i l’evolució en 
aquests cinquanta anys.

L’acte i la presència de la Maria Antònia 
omplí la sala d’actes i marcà positivament 
les conferències del cinquantenari.

Josep Maria Calbet Cassanyes 

MOVIMENTS DE RENOVACIÓ 
PEDAGÒGICA ALS ANYS 60. 

A càrrec de la 
M. ANTÒNIA CANALS

El dia 17 de novembre es va portar a ter-
me la caminada de la tardor a l’ermita de 
Sant Llorenç. La sortida va tenir lloc a la Pla-
ça del Carme. Un grup nombrós de partici-
pants de totes les edats ens vam reunir per 
passar un bon matí caminant i compartint.

En arribar al Camí del Bosc, vam trencar 
cap al camí de l’ermita. Una passejada de 
baixa dificultat on tant petits com grans vam 
gaudir.

Una vegada a lloc, els propietaris actuals 
de l’ermita ens van ensenyar la capella i ens 
van explicar moltes coses sobre la història 
del lloc. Va ser força interessant.

Seguidament vam esmorzar, ja tocava re-
posar forces per poder tornar amb l’energia 
suficient. El camí de tornada es va fer també 
pel Camí del Bosc. 

En definitiva, la sortida va ser un èxit. 
Vam gaudir tots plegats d’un matí fantàstic.

Montse Secall

17de
NOVEMBRE

2018

Ctra. del Pla de Sta. Maria, 253 Nau C-1
43800 VALLS
Tel 977607065 – 675560383
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22de
NOVEMBRE

2018

Aquesta xerrada tracta dos moments 
claus en la història de l’Enxaneta i a la vega-
da, exposa el paper cabdal que van tenir les 
mares i pares, sense el qual avui l’escola no 
existiria. Per una banda volíem donar a co-
nèixer les arrels de l’escola a la nova gene-
ració de la comunitat educativa i també fer 
un reconeixement a totes les mares i pares 
que han fet possible que l’escola arribi als 
nostres dies.

A la Taula de Neix on jo era la conductora 
van participar-hi : el Pere Bussé (qui va tenir 
la idea de fer una escola nova i primer se-
cretari), el Lluís Figuerola ( primer president 
de la Cooperativa), el Pere Gurí ( primer tre-
sorer), la Joana Mestres (de la comissió de 
relacions amb pares) i el Juli Cases ( de la 
comissió de manteniment ). Es parla bàsica-
ment dels primers anys de l’escola.

Es van fer unes pinzellades de com era 
l’educació i la societat els anys 60 a Valls. 
El paper de renovació que va representar 
el moviment de mestres de Rosa Sensat 
que es crea el 1965 i que fou el referent 
ideològic i pedagògic per els inicis de la En-
xaneta.

Cadascú parla del paper de la seva co-
missió: establir la ideologia de l’escola, les 
dificultats legals per obrir una escola, bus-
car mestres, trobar edifici, adequar-lo i fer 

el manteniment, engrescar a famílies a par-
ticipar del projecte, promoure activitats per 
donar-lo a conèixer, trampejar les dificultats 
econòmiques, fer pressupostos i buscar re-
cursos... Les comissions es reunien cada 
setmana, (com a mínim) i van ser el motor 
de l’escola. L’escola era una Cooperativa i 
això va marcar molt la manera de treballar. 
Tot es treballava en comissions i els acords 
es prenien en assemblea.

La Taula Creix, estava presentada pel 
Joan Roig que era el pare president de la 
cooperativa quan l’Enxaneta va fer el pas 
a Escola Publica el 1985. Van intervenir el 
Josep M. Calbet, l’ Anna Piguillem (del equip 
coordinador del CEPEPC a Barcelona) i la M. 
Teresa Piquer (inspectora de l’Alt Camp en el 
moment del traspàs).

Es fa un repàs de com a partir de Rosa 
Sensat, primer neix Coordinació Escolar, 
que fou una eina per coordinar les escoles 
a nivell pedagògic i també a nivell de fun-
cionament: participació de pares, requisits 
legals, implicació social… L’Enxaneta en 
formà part des de l’any1969.El CEPEPC( 
col·lectiu d’escoles per l’escola publica ca-
talana ) es crea el 1978, aglutinant totes les 
escoles de Rosa Sensat que tenien com ob-
jectiu renovar l’escola catalana i formar part 
de la xarxa pública.

El Josep M. Calbet explica els passos que 
es van haver de fer, alguns representaven 
avantatges i d’altres renuncies, i com de 
manera imaginativa, es van anar trampe-
jant.

Els requisits per poder-hi passar era que 
hi estessin d’acord, mestres, pares i socis 
de la cooperativa. Per majoria molt amplia 
es va aprovar fer el pas. L’ajuntament ens 
va cedir l’edifici del Carme i això va recolzar 
el camí cap a l’ escola Publica.

L’Anna Piguillem fa un repàs a la tasca 
que del CEPPEC, i com el 1983 (l’any que 
a l’Enxaneta celebràvem els 15 anys), es 
va aprovar la llei d’integració. Es van esta-
blir unes fases per treballar a cada escola : 
Fase d’informació i debat i fase de decisió i 
votació.

La M. Teresa Piquer recorda com va venir 
a l’escola en la fase d’informació per expli-
car com era en aquells moments l’escola 
pública i com ella creia en la qualitat de les 
escoles del CEPEPC. Va tenir un record emo-
tiu cap a a La Josefina Ferré coordinadora 
de l’escola i que va ser un motor per fer créi-
xer l’escola.

Per acabar, la directora actual de l’escola, 
la Candela Batet, va lliurar un record com a 
reconeixement a tots els pares que havien 
format part de la primera junta de l’Enxane-
ta i que eren els qui representaven a tots els 
pares que van començar l’escola.

M. Rosa Dasca

C/Artesans, 58. Nau 3-5
43800 Valls - 977 602 007 

info@patatespalau.com
www.patatespalau.com

CARPESGUASCH, S.L.
Des de 1929



12 13

CopyPrinters Digitals S.L.

e.mail: copyprinters@terra.es

• Fotocopiadores digitals
• Fax
• Equips multifunció

• Impressores
• Projectors

Telèfon 977 248 003 - Fax 977 920 600
c. Granti, 16-18 nau 2 - Polígon industrial RiuClar - 43006 Tarragona

Despreocupis de la Gestió Documental del seu negoci

OSTEOPATIA 
FISIOTERÀPIA
TÈCNIQUES DE RESPIRACIÓ
REEDUCACIÓ POSTURAL
CRANI-SACRAL
BIODINÀMICA
RESPIRACIÓ
NEOREICHIANA
ORIENTACIÓ SISTÈMICA

ADULTS, INFANTS I NADONSPep Ferré
PSICOLOGIA · PSICOTERÀPIA · COACHING 

CONSTEL·lACIONS FAMILIARS
TÈCNIQUES DE MEDITACIÓ I RELAXACIÓ

Ingrid Queralt

Bòbila 4, 1er 2a Valls 669 835 245
iqueralt@aequilibrium.cat www.aequilibrium.cat

Bòbila 4, 1er 2a Valls · 977 60 63 09 · 649 350 597
www.eixnatural.com 

2019

Amb tot el Centre Cultural ple de gom a 
gom i amb l’escenari vestit amb el logotip 
del 50è aniversari de l’escola, va tenir lloc 
la conferència del professor Xavier Sala-i-
Martín, graduat en Ciències Econòmiques 
en l’UAB, doctorat en Harvard, professor de 
la universitat de Columbia i assessor en el 
Fòrum Econòmic Mundial de Davos. 

Presentà l’acte la periodista Mireia Segú. 

El Xavier, se’ns presentà, com no podia 
ser d’altre manera, amb una americana ver-
da, color emblemàtic de la nostra escola. 

PROFESSOR XAVIER SALA-I-MARTÍN 

Inicià el seu plantejament, a partir de les 
imatges dels quatre genets de l’Apocalipsi, 
per explicar-nos per mitjà d’aquest símil, 
tota l’evolució de la humanitat, evidenci-
ant-nos tot el que fa referència a la compe-
titivitat en l’era de l’evolució digital, la intel-
ligència artificial, aquest nou paradigma en 
constant evolució.

Tot seguit ens explicà, com adaptar-se en 
aquesta nova realitat global que tenim arreu, 
ens plantejà nombrosos exemples de fins a 
on pot arribar el desenvolupament d’aques-
ta intel·ligència aplicada en tots el camps.

Comentà l’abast en l’obtenció de dades, 
personals i de tot tipus, com element de 
poder del gran gurus de les empreses tec-
nològiques. Tot seguit entrà dins del camp 
educatiu, centrant, la seva intervenció, cap 
a on tindrien d’anar els sistemes docents. 

Com epíleg va insistir en el que cal ense-
nyar als nens/nenes: flexibilitat en l’asso-
liment de continguts, potenciar en tot mo-
ment la creativitat, estimular la seva capaci-
tat per raonar i reflexionar i de que disposin 
de les eines suficients per que puguin adap-
tar-se amb seguretat als canvis i sobretot, 
l’habilitat per innovar. 

Joan Gasull 

24 de
GENER

2019

En el marc dels actes commemoratius 
del 50è aniversari de la creació de l’Escola 
Enxaneta, un dels aspectes que la Comissió 
de Cultura va creure convenient ressaltar 
fou el vincle amb l’antic convent del Carme, 
un edifici singular, de set segles d’història, 
que atorga a l’escola una personalitat sens 
dubte especial.

L’Enxaneta va arribar al Carme l’any 1972, 
i la rehabilitació de l’antic convent, reclamada 
per la comunitat educativa i imprescindible 
per poder disposar d’un centre en condicions, 
ha estat una fita de gran rellevància, tant per 
l’escola com per la ciutat en conjunt, consi-
derant que determinats espais de l’immoble 
són també utilitzats per a usos ciutadans.

Amb la finalitat de fer conèixer la història 
de l’edifici i posar en valor aquesta rehabili-
tació, es va demanar el suport de l’Institut 
d’Estudis Vallencs per a fer una xerrada di-
vulgativa sobre la història del convent, adre-

çada a la comunitat educativa i a la ciutada-
nia en general, així com per organitzar visites 
guiades a l’immoble, a través de les quals 
es pogués entendre la intervenció efectua-
da, els elements patrimonials preservats i 
les característiques de la nova escola. L’IEV 
va encarregar aquesta tasca a l’historiador 
Francesc Murillo Galimany, que el dia 24 de 
gener va impartir una interessant conferèn-
cia sobre la història del Convent del Carme i 
la rehabilitació efectuada.

El dia 26 de gener, el mateix historiador va 
realitzar diverses visites guiades a l’immo-
ble, comentant aquells aspectes d’interès 
respecte a la vessant patrimonial de l’edifici. 

Ambdues activitats varen comptar amb 
una gran assistència de públic, símptoma 
evident de l’interès que desperta la recupera-
ció d’aquest edifici com a seu de l’Enxaneta.

Ricard Ibarra
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El diumenge 17/2/2019 ens vam trobar 
davant de l’escola unes 35 persones per 
fer aquesta passejada en bicicleta des de 
l’aparcament del Carme fins a Vallmoll i tor-
nar. Va ser un matí fresc però assolellat que 
ens va permetre gaudir d’una matinal molt 
agradable.

Vam sortir cap a la plaça del Carme i vam 
seguir pel carrer de Sant Francesc fins a la 
plaça de Sant Francesc. Vam enfilar la sor-
tida de Valls per la pujada del Kursaal i vam 
travessar la carretera nacional N-240A pel 
pont que travessa la rotonda. Un cop a l’altre 
costat, amb molta cura i sota la supervisió 
de la guàrdia urbana, vam travessar la carre-
tera TV-2035 que continua cap a Nulles. Tot 
seguit vam trobar una petita rotonda, de la 
que vam sortir per un camí asfaltat en direc-
ció cap a Vallmoll, i que és paral·lel a la car-
retera nacional N-240A. En aquest camí ens 
trobarem diferents bifurcacions però sempre 
seguirem el camí principal que està asfaltat 
en bona part i que en la majoria del trajecte 
permet pedalejar conjuntament a 3 ciclistes.

 Durant tot el trajecte vam passar entre 
camps de fruiters, avellaners, ametllers, 

2019

17 de
FEBRER

oliveres, vinyes i sembrats, i després de 6 
cruïlles/bifurcacions i d’una lleugera bai-
xada arribem al punt on coincideix aquest 
camí amb el camí del Roser, en el que con-
tinuarem cap a la nostra dreta fins a trobar 
l’Ermita del Roser de Vallmoll. Aquest tram 
del camí del roser és de menys d’un quilò-
metre i em de passar per sota de la carre-
tera N-240A per arribar a l’ermita i al parc 
infantil que hi ha després de l’ermita i a ban-
da i banda del camí. A la dreta vam trobar 
unes taules que ens van permetre reposar, 
hidratar-nos i agafar forces amb l’esmorzar 
que va portar cadascun dels participants. 
Durant l’horeta que vam estar a les taules, 
la canalla va poder jugar amb els diferents 
elements del parc infantil.

La tornada la vam fer pel mateix itinerari 
que ens va portar fins a l’ermita del Roser. 
Cal posar atenció en la cruïlla del camí del 
Roser, perquè el vam deixar a la nostra dre-
ta i vam enfilar el camí de la nostra esquer-
ra, amb una pujada que ens va fer esbufe-
gar una miqueta. Durant la resta del camí 
vam poder recuperar-nos, doncs el camí 
planeja fins arribar a la petita rotonda de 
la carretera de Nulles. Un cop vam traves-
sar la rotonda de la carretera de la nacio-
nal i vam reagrupar-nos, els més agosarats 
van gaudir de la baixada del Kursaal fins 
a l’aparcament del Carme, passant per la 
plaça de sant Francesc, la muralla de sant 
Francesc i la plaça del Carme. A les 12:30 
h vam acabar l’activitat a l’aparcament de 
davant de l’escola.

En aquesta passejada vam comptar amb 
l’inestimable ajuda d’en Ferran Ruiz, que va 
fer de guia i va controlar el grup durant tota 
la ruta, intentant que mai hi hagués molta 
distància entre els primers i els darrers.

Tota la canalla que va participar ho va fer 
molt bé i van xalar d’un matí ciclista. 

Ramon Farré

14 de
MARÇ

2019

ACOMPANYANT LA INFÀNCIA 
AMB RESPECTE I AMOR. 

A càrrec de l’ÀSTRID RUIZ

L’ Astrid va treballar a la nostra escola du-
rant quatre cursos, el curs 2000/2001 com 
a especialista de llengua anglesa i els tres 
restants com a tutora de 3r. Durant aquest 
temps, es va iniciar una bona amistat que 
ha anat perdurant en el temps. Actualment 
és mestra i directora de l’ escola Congrés- 
Indians, una escola de referència quan es 
parla d’ Escola Viva i Activa.

Durant la xerrada va anar explicant el pro-
jecte pedagògic de la seva escola al mateix 
temps que anava il·lustrant la seva explica-

ció amb fotografies dels diferents ambients 
i materials. El seu projecte es basa en dos 
pilars fonamentals: el pilar de l’ aprenen-
tatge actiu i vivencial i el pilar de l’ acom-
panyament emocional amb respecte i amor. 
L’ escola ha de respectar les necessitats 
autèntiques de la infància; ha de procurar 
cobrir les necessitats dels infants en cada 
moment. Va remarcar que l’ escola és un es-
pai d’infants. Perquè un aprenentatge sigui 
significatiu i quedi dintre nostre per sempre, 
ha d’implicar una emoció. Els adults han 
d’anar acompanyant i han d’ajudar a visu-
alitzar a les criatures el que van aprenent.

Una xerrada molt interessant, on hi van 
assistir molts mestres ja que és un tema de 
molta actualitat.

Lluïsa Flavià
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En motiu del 50è aniversari, l’escola va 
organitzar una sortida de Primavera al Pont 
de Goi el diumenge 7 d’abril. Hi van partici-
par una quarentena de persones.

Ens vam trobar a les 9 del matí al Portal 
Nou per començar a caminar junts i anar 
fent camí tot xerrant i compartint moments 
entre les famílies i mestres assistents.

Durant tot el recorregut vam gaudir 
d’excel·lents panoràmiques de Miramar, de 
la Serra Gran entre Alcover i La Riba i durant 
una bona estona vam anar acompanyant 

el Riu Francolí i vam poder beure aigua a la 
Font de Sant Bernat, passant abans per la 
Granja Doldellops.

En arribar al Pont de Goi vam fer parada 
per esmorzar mentres els nostres infants 
van aprofitar per gaudir de la natura i sobre-
tot del riu.

D’aquesta manera vam agafar forces per 
tornar i cap a migdia ens acomiadàvem del 
que havia estat un matí molt agradable.

Maite Sorroche

7 d’ABRIL

2019

11d’ABRIL

2019

Estem molt contents d’haver pogut fer 
arribar el nostre petit homenatge a tots els 
xiquets i xiquetes que han passat per la nos-
tra escola i també a les seves famílies. Tots 
s’han buscat amb delit pels plafons per veu-
re com eren fa una pila d’anys uns, i menys 
anys uns altres i els enxanetencs d’aquest 
any —que són els del 50è aniversari— tam-
bé s’hi han pogut trobar al darrer plafó i, així, 
ha quedat tancat el cercle: dels primers als 
últims!

Es va inaugurar el dia 11 d’abril de 2019 
i restarà oberta fins al mes de juliol.

Cada plafó, cada pissarreta, una pro-
moció —el darrer curs que el grup va ser a 
l’Escola— il·lustrada per fotografies de grup 

i d’activitats i acompanyada per textos, pin-
zellades de records i de moments viscuts, 
dels elements de l’anagrama de l’escola, 
del verd enxaneta i del guix de la pissarra...

El suport dels plafons, una taula llarga 
llarguíssima ha estat pràctica per poder-se 
buscar a les fotos o a la llista.

Una exposició que ha lluït al claustre i en 
el claustre, un espai ara molt emblemàtic 
per la grandesa que li ha donat la rehabilita-
ció però abans també singularíssim per ser 
el “pati dels porxos”, un espai que, a banda 
de jugar-hi, s’hi havien fet mil i una activitats 
que tots recordem.

Pilar Musolas Rodón

QUANTA GENT HA PASSAT A VEURE L’EXPOSICIÓ 
“TOTS SOM ESCOLA ENXANETA!”
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10 de
MAIG

2019

A vegades es fa difícil descriure la presen-
tació d’un llibre, sobretot perquè són actes 
plans i sense sobresalts. Però el divendres 
10 de maig a les 19.30, a la sala d’actes de 
l’Institut d’Estudis Vallencs, a l’antic Hospi-
tal de Sant Roc, no es va presentar un llibre 
qualsevol. Es va presentar el llibre dels 50 
anys de l’Escola Enxaneta, que porta per nom 
“Enxaneta. 50 anys d’Escola (1968-2018)”.

El llibre recull els 50 anys de l’Escola i, 
per això, recull cinc dècades d’emocions 
i sentiments per part de fundadors, mes-
tres, famílies, alumnes i exalumnes. És per 
això que no va ser una presentació planera. 
Aquesta, va anar a càrrec de la Pilar Muso-
las i el Xavier Salat, coordinadors del llibre, 

acompanyats de la directora de l’escola, la 
Candela Batet, Francesc Murillo, president 
de l’entitat editora del llibre, l’IEV, i l’Alcalde 
de la ciutat Albert Batet.

Entre la Pilar i el Xavier van fer especial 
esment a les persones que han redactat, 
treballat, col·laborat o ajudat en algun mo-
ment en l’edició del llibre. En major o me-
nor mesura, a totes les que hi han participat 
se’ls hi van esmentar o citar algunes de les 
seves frases.

En resum, una horeta que es va fer molt 
curta, plena de records, memòries i emoci-
ons entorn a la nostra Escola Enxaneta.

Pau Salat Batet

15 de
MAIG

2019

Durant aquest curs hem pogut gaudir de 
moments molt especials: culturals, socials, 
institucionals, lúdics, didàctics, musicals, 
artístics... un reguitzell d’instants i escena-
ris que ens han permès fer un passeig molt 
ric per tot el bagatge de l’escola, tots els vin-
cles que el centre ha anat teixint, els fruits 
que ha anat donant i les llavors que ha sem-
brat per arribar fins aquí.

Ha estat una bona mostra que ens ha fet 
posar en valor la proesa d’iniciar una esco-
la com la nostra, comptar amb un equip de 
mestres i famílies amb una implicació ex-
traordinària i tenir molta moltíssima il·lusió 
per a construir un projecte de centre, laic, 
inclusiu i català. I tot plegat en un moment 
en què, a casa nostra, aquesta conjuntura 
trencava amb el model predominant i feia 
una aposta per democratitzar l’ensenya-
ment, flexibilitzar-lo i posar-lo a l’abast de 
tots i totes.

Per tot això, poder-nos retrobar mestres i 
ex-mestres, alumnes i ex-alumnes, famílies 
actuals i famílies que han passat per l’esco-
la, va fer que el dia fos especialment emotiu. 
Aquelles persones eren allí perquè hi havia 
un nexe intangible que havia fet que plega-
des omplíssim el Kursaal per a compartir un 
dinar: la nostra escola!

I tot això ho vam poder amanir amb una 
gran foto de grup, un photo-call llampant 
que anava testimoniant la nostra arribada, 
un equip incansables de persones que ho 
van organitzar tot i van estar tot el dia al 
peu del canó, i desenes i centenars d’abra-
çades, petons, confidències, rialles i alguna 
llagrimeta que van convertir aquell dia en un 
moment especial que recordarem amb ten-
dresa.

Míriam Culleré
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www.dimaflex.com

17 de
MAIG

2019

Els membres de la comissió vam tenir 
clar que havíem de plantejar l’exposició mi-
rant el futur i explicar de manera gràfica el 
projecte educatiu actual “escola nova 21”, 
es va inaugurar el 17 de maig.

La persona escollida per realitzar les fo-
tografies i el disseny dels 11 plafons que hi 
ha distribuïts a la sala va ser l’Ariadna Pu-
jol exalumna de l’escola. En el primer pla-
fó hi havia una breu explicació dels inicis 
d’aquests 50 anys d’història. En els altres 
plafons penjats a la sala les fotografies i el 
text ens parlaven de l’escola, de la família, 
de la infància, de les criatures, dels adults, 
de l’aprenentatge, de les emocions, del ma-
terial i de l’espai exterior. I en el últim plafó 
hi trobem fotografies en blanc i negre dels 
inicis de l’escola, els membres de la comis-
sió hem hagut de remenar moltes fotografi-
es per l’exposició del claustre, i per l’edició 
del llibre i ens hem adonat que els inicis i 
el projecte educatiu actual “escola nova 
21” tenen moltes similituds, per tant tenim 
imatges antigues que són molt actuals.

També s’hi van penjar intercalats amb 
els plafons uns treballs plàstics realitzats 

pels alumnes de l’escola, construïts amb 
materials naturals, pensats per despertar 
la sensibilitat dels nens, per descobrir olors, 
formes, colors. 

I per últim tenim una fotografia especta-
cular del claustre de l’escola que ocupa tota 
la paret del fons de la sala, realitzada pel fo-
tògraf Pere Queralt Sanromà. 

A la inauguració hi va haver parlaments 
de la vicepresidenta del IEV, Carme Monta-
là, de la Candela Batet, directora de l’esco-
la, de la comissaria de l’exposició Assump-
ció Queralt i el regidor d’ensenyament Martí 
Barberà.

També hi va haver molta afluència de pú-
blic que va gaudir de l’ambient que va crear, 
dins de la sala, la nostra exposició. 

Comissió del llibre i exposicions la forma-
ven: Anna Bosque, Candela Amorós, Pilar 
Musolas, Assumpció Queralt, Xavier Salat i 
Xavi Pujol.

Anna Bosque
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25 de
MAIG

2019

Hi hagués hagut una millor forma de cul-
minar la Festa de l’Escola l’any del seu 50è 
aniversari? Rotundament, no! La cantata 
“L’oreneta” ha estat un projecte capaç de 
posar a la mateixa taula de treball mestres, 
pares, mares, exalumnes i totes aquelles 
persones vinculades amb l’escola que han 
tingut ganes de formar-ne part. El procés 
d’aprenentatge de la cantata ens ha permès 
llegir, escoltar, reflexionar, emocionar-nos…
desplegar habilitats artístiques com dibui-
xar, fer i refer esbossos, pintar amb dife-
rents tècniques; hem pogut treballar moltís-
sims aspectes musicals: la cançó i la veu, el 
ritme, l’audició ; i per si això no hagués estat 
prou, el treball de la cantata ens ha permès 
errar, encertar, memoritzar, escoltar, espe-
rar, repetir, riure, concentrar-nos…

Després de veure el resultat de tota aques-
ta feina el dissabte 25 de maig al Centre Cul-
tural de Valls i de poder tenir a les mans la 
cantata en forma de llibre només ens queda 
donar les més sinceres gràcies a totes les 
persones que d’una manera o altra ho han 
fet possible. En primer lloc donar l’enhorabo-
na per l’excel·lent treball de composició mu-
sical al Pau Tolosa Montserrat; a la creadora 
del conte, la Míriam Culleré Pié i al Roger Roig 
César per la lletra de les cançons. Gràcies a 
la Mireia Besora per la gran direcció musical 
que ha fet i les hores i hores d’implicació que 
això li ha comportat. Un gran agraïment als 
músics que ens han acompanyat: Marta Ga-
dea Montalà, Anna Ferré Batalla, Maria Ca-

sanova Jiménez, Paloma Vicente Vives, Marc 
Volpini Tondo, Joan Reverté Calull, Pau Sa-
lat Batet, Pau Tolosa Montserrat i, especial-
ment, a la Teresa Reverté Calull, que a més 
a més d’acompanyar-nos al piano el dia del 
concert ens va ajudar en els assajos. Volem 
agraïr també la feina que han fet els respon-
sables de l’escenografia: Aleix Vallverdú Pa-
lau, Assumpció Queralt Sanromà, Anna Martí 
Forès i Marc Volpini Tondo. Gràcies a la Marta 
Ortega Ruiz i al Ferran Amill Guillén per nar-
rar excel·lentment el conte el dia 25. Al res-
ponsable de la dramatització, el Marc Ayala 
Vallvey juntament amb els i les alumnes de 
l’extraescolar de Teatre de l’escola. Gràcies a 
l’Aleix Vallverdú Palau un altre cop per la coor-
dinació tècnica i direcció de narradors. Grà-
cies a l’Emili Morales Ardit i al Jordi Pàmies 
Llort per la gravació de vídeo i audio. Gràcies 
al Marc Volpini Tondo per la il·lustració de la 
portada del conte i a la Mar Bigorra Adserà 
per la coordinació del llibre de la cantata. 
Volem donar les gràcies també a la Rosabel 
Bofarull Figuerola, al Joan Caselles Soler, a 
l’Eudald Ferré Serra, al Francesc Recasens 
Andreu i a Carpes Guasch.

Per últim només ens queda felicitar a tots 
i totes les alumnes i mestres de l’escola per 
la implicació i l’entusiasme que han abocat 
en aquest projecte. Esperem recordar du-
rant molts anys les emocions viscudes grà-
cies a la nostra Oreneta!

Sílvia Jové Fargas

Un gran treball voluntari i desinteressat de 
mares, pares, mestres i exalumnes, que par-
tint d’un fantàstic conte i d’aquest missatge, 
s’ha pogut construïr una genial cantata, que 
reflecteix el què és l’Escola Enxaneta: Una es-
cola integradora a on es treballa, com en el 
conte, en equip per a poder complir amb es-

forç i tenacitat, un gran somni. I a on els actors 
principals, han estat uns nens i nenes molt 
implicats i il·lusionats, que han fet que el pú-
blic poguéssim gaudir d’una cantata brillant, 
carregada de grans missatges i emocions. 

Gisela Marcos Gimeno

“TOTS ES VAN ARROMENGAR PER CONSTRUIR EL VAIXELL”
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8 de
JUNY

2019

Hi ha un adagi que diu que “Tot va bé si 
acaba bé”. Doncs la celebració dels 50 anys 
de l’Escola Enxaneta ha d’haver estat un èxit 
absolut, perquè va acabar de la millor mane-
ra possible, amb una barreja d’actua cions, 
focs artificials i bona convivència entre tots 
els assistents, mestres i famílies actuals de 
l’escola, però també que hi han passat al 
llarg d’aquest mig segle d’existència.

La tarda-nit festiva va engegar amb l’es-
pectacle Rodolfo i Rita, dels Passabarret, 
que va arrencar rialles de tothom i va posar 
els pèls de punta a més d’un en moments 
compromesos. Seguidament, hi va haver un 
temps pruden cial d’espera, que la majoria 
vam aprofitar per sopar. I és que la Comissió 
d’Àpats oferia servei de bar, a més d’entre-
pans de fuet, botifarra blanca i formatge.

Quan els components de Fenya rai! van 
pujar a l’escenari, la música es va ensenyo -
rir del pati de l’Escola. Amb professionali-

tat musical i saber fer, van distreure petits i 
grans amb cançons picantones, de taverna 
o de reivindicació durant una hora ben bona.

Abans, però, la Candela Batet, directora 
de l’Enxaneta, havia adreçat unes paraules 
de valoració —positiva, val a dir-ho— dels 
actes de celebració inscrits al voltant del 
lema “Escola Enxaneta (1968-2018). 50 
anys creixent junts”, i havia agraït especial-
ment la tasca de les diferents comissions. 

Quan ja era negra nit, va arribar el torn 
del piromusical, un castell de focs impres-
sionant acompanyat per l’himne de l’escola 
estrenat en la cantata del 26 de maig. “Se-
guint el vol de l’oreneta ens farem grans pel 
camí”, deia la veu enllaunada de tots els in-
fants de l’escola, mentre es posava el punt 
final als actes del 50è aniversari de l’Escola 
Enxaneta. Per molts anys més!

Roger Roig César

Promoció 1976-77Promoció 1975-76

Promoció 1978-79Promoció 1977-78

Promoció 1980-81Promoció 1979-80

Promoció 1982-83Promoció 1981-82



26 27

Promoció 1984-85Promoció 1983-84

Promoció 1986-87Promoció 1985-86

Promoció 1987-88 BPromoció 1987-88 A

Promoció 1989-90 A i BPromoció 1988-89

Promoció 1990-91 BPromoció 1990-91 A

Promoció 1992-93Promoció 1991-92

Promoció 1994-95Promoció 1993-94

Promoció 1995-96 8èPromoció 1995-96 6è
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Promoció 1996-97 8èPromoció 1996-97 6è

Promoció 1999-2000

Promoció 1998-99

Promoció 2001-02

Promoció 2000-01

Promoció 2003-04

Promoció 2002-03

Promoció 2005-06

Promoció 2004-05

Promoció 2007-08

Promoció 2006-07

Promoció 2009-10

Promoció 2008-09

Promoció 2010-11

Promoció 1997-98
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Promoció 2013-14 A i B

Promoció 2012-13

Promoció 2014-15 B

Promoció 2014-15 A

Promoció 2016-17

Promoció 2015-16 A i B

Promoció 2017-18

ESCOLA ENXANETA
Youssef Aissioui 

Ainhoa Alvarez Triguero 

Pau Si Kun Amill Guillem 

Pol Anglès Ferré 

Akier Barrera Pan 

Jep Bertran Juncosa 

Jana Besora Molas 

Amal Brital 

Medir Celma Urbano 

Zakaria Essibbah Zaidi 

Wolimata Faye 

Paula Ferré Reyes 

Marc Gil Martínez 

Aya Hakim Lamine 

Toseef Iqbal 

Meritxell Macía Suriñach 

Xènia Macía Suriñach 

Jana Maza Pros 

Daniel Rubí Tejero 

Roc Rué Güell 

Lauren  Ross Pérez 

Cristian Ruiz Pérez 

Joellin Salazar Mendoza 

Shara Sapiña Hurtado 

 Diarra Thioune 

Khoudia Thioune 

Isaac Tiscar Sánchez

Promoció 

2010-2019

especialista en logopèdia infantil
i neurologopèdia

Promoció 2011-12
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Actes 50è aniversari
https://www.youtube.com/channel/UCn3
_AkxwZDkE81HHVGQneYA/featured

Presentació del llibre
https://tac12.tv/valls/arxiu-valls/item/8232-l-escola-enxaneta-
recull-en-un-llibre-les-vivencies-dels-seus-50-any

Exposició Tots som Escola Enxaneta i trobada de les promocions
https://ves.cat/eoL9

Llibrets de la Festa de l’Escola
https://ves.cat/eoL8

Llibre Enxaneta: 25 anys d’escola (1968-1993)
https://ves.cat/eoL7

Revistes Kontiki
https://ves.cat/eoL6

Tanquem un curs molt intens, però molt 
emotiu. Amb el lema “50 anys Creixent 
junts” que llueix des del setembre a la faça-
na de l’escola, hem volgut resumir el que ha 
estat l’escola Enxaneta.

Al llarg d’aquest curs, hi ha hagut mo-
ments per gaudir, moments de retroba-
ments, de records, d’història, de memòria, 
d’il·lusió, de sentir-nos part d’aquesta esco-
la i sentir-la nostra. 

Fem un balanç molt positiu de tots els 
actes que s’han fet per celebrar aquest cin-
quantenari, i això és gràcies a tot un gruix 
de persones que han anat empenyent i han 
dedicat temps i il·lusió per preparar totes 
aquestes activitats.

Parlem dels membres de les comissions 
que des del curs passat van posar fil a l’agu-
lla, treballant incansablement per poder ce-

lebrar aquest 50è aniversari de la manera 
més reeixida possible, sense escatimar ho-
res i esforços. Moltes gràcies a totes les per-
sones que n’han format part.

• comissió d’activitats

• comissió de les exposicions i el llibre 

• comissió de la Cantata

• comissió d’actes culturals 

• comissió de comunicació

• la comissió econòmica

També ens cal donar les gràcies a l’IEV, a 
l’Ajuntament de Valls i a la Xarxa de cultura.

A tots els professionals, que tot i que no 
formar part de cap comissió, han aportat els 
seus coneixements i el seu temps per col·la-
borar en tasques puntuals. A tots ells, infini-
tes gràcies.

La comissió organitzadora de la Nit de 
Premis de Valls ens ha atorgat el XIX Premi 
a la Iniciativa Cívica per l’excel·lent tasca 
docent i de renovació pedagògica que du a 

terme des de fa 50 l’escola i, a la vegada, 
per reconèixer la iniciativa d’un grup de fa-
mílies i mestres que, l’any 1968, varen crear 
aquesta nova escola.

XIX PREMI A LA INICIATIVA CÍVICA 
A L’ESCOLA ENXANETA

Un any més, l’Escola Enxaneta ha rebut el 
Premi de Natura MARIA MURTRA convocat 
per l’Institut d’Estudis Vallencs. Aquest any, 
hem presentat el projecte “Els arbres del pati 

i del nostre entorn”, aquest curs hem guanyat 
el tercer premi. El treball l’han realitzat Els 
Planetes de primer, Els exploradors de segon 
i les mestres Rosa Catà i Rosa Sebastián.

PREMI NATURA MARIA MURTRA
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Queviures

Germans 
TURCH

DICKENS
English School

VALLS

TOT  
TEMPS

Mar Bonet Perruquers
et pentino?

p e r r u q u e r i a  h o m e - d o n a

fem descompe amb el Carnet Jove!

Xiquets

CARTRO PACK
FABRICANTS DE CAIXES

I EMBALATGES DE CARTRÓ

C. Artesans, 75 (Pol. Ind.)
Aptat. de Correus 43
Tel. 977 608 029
Fax 977 608 029
43800 VALLS (Tarragona)

cartro-pack@hotmail.com

C/Artesans, 58. Nau 3-5
43800 Valls - 977 602 007 

info@patatespalau.com
www.patatespalau.com

CARPESGUASCH, S.L.
Des de 1929

DISSENY GRÀFIC · IMPRESSIÓ DIGITAL

www.integralgrup.cat

Ctra. Montblanc 2, 1r 3a
43800 VALLS
Tel. 977 604 631
xcabre@economistes.com

Av. Roquetes, 20-26 - Pol. Ind. Vilanoveta
08812 Les Roquetes -BCN-

Tels. 692 477 125 - 938 942 193
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