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Editorial
Benvinguts a la nova edició de Larailaquí.

Fa un any del primer esborrany que va ser el tret de sortida i la gestació d’aquesta re-
vista escolar. Per molts anys Lairalaquí! Ja tens un anyet! (encara que llavors no tenies 
un nom…). Gràcies a la Junta que llavors et va concebre per esdevenir punt d’infor-
mació del primer trimestre del curs 2015-16. Els Déus i les conspiracions creatives van 
fer possible que hi hagués l’edició dels tres primers reculls d’articles i informacions 
per a la comunitat de l’escola. A la tercera va la vençuda i la fita fou aconseguida… les 
paraules i vivències s’estamparen en paper. 

Ara ja el rodatge i la vida del dia a dia de l’escola ja es conforma en revista trimestral. 
I és que en passen de coses a la nostra escola! 

Com un organisme viu, com un infant que creix, en fem biografia, n’escrivim la seva 
creixença. A vegades estrenem vestit, altres vegades s’escurcen les mànigues, o pen-
gen els camals dels pantalons. El nou vestit es va emprovant una vegada i una altra.

Aquesta vegada toca estrenar la roba del primer trimestre, aquell fugaç moment que 
va de la recol·lecció dels millors fruits madurs de l’estiu a la naixença de la llum en 
mig del Nadal. Sempre crear. Bereshit bara elohim… Com les paraules del Gènesi que 
parlen de la creació del món. 

I juguem de nou amb les paraules i en teixim les vivències que ens abriguen el cos. La 
nostra escola. La nostra casa. Larailaquí torna a donar testimoni que l’escola s’estruc-
tura, creix, s’enforteix. Així en tenim noves benvingudes a diferents famílies i també al 
primer equip directiu de l’escola. Felicitats i benvinguts.
 
Com a escola que està en creixement, tenim feina al davant, però hem demostrat que 
som una escola que de feina en fem molta, com novament recull la secció retrospec-
tiva de la revista. Des d’aquí cal recordar-nos que l’estem fent molt bé, i que tenim una 
comunitat de persones, de famílies i de mestres, compromesa, creativa i que aporta 
el que està dins les nostres possibilitats per a fer de l’Escola Waldorf de Vallgorguina 
la nostra millor escola.

Volem agrair tota l’energia que ha posat la comunitat per a fer possible, una vegada 
més, una nova edició d’aquesta revista escolar, així com a tots els anunciants per a fer 
possible que avui la puguem llegir sentint la calidesa d’uns fulls de paper. 

…i com va dir Teresa de Calcuta L’ahir no existeix, el demà encara no ha arribat. 
Només tenim “Larailaquí”*. Som-hi doncs!

El Consell Editorial
larailaqui@escolawaldorfvallgorguina.cat
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* en la frase original na Teresa de Calcuta va dir “l’avui”.
NOTA A L’EDICIÓ: Per raons de maquetació i impressió, el contingut

de la present edició ha estat tancat a 18 de novembre del 2016
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Som mestres

La nostra Escola Waldorf de Vallgorguina emprèn un 
gran viatge aquest curs. És ple d’expectatives i somnis, 
com ja es va veure en la nostra bonica i emocionant Festa 
d’inauguració del curs. Vam viure moments molt emo-
tius durant la rebuda dels nostres alumnes de primària 
i especialment durant “el pas per l’arc” dels nostres 18 
nens i nenes de la primera classe. Per primera vegada 
ens trobem davant un grup tan nombrós que passa d’in-
fantil a primària. En aquella festa va compartir un mo-
ment molt especial per a la nostra comunitat quan es va 
presentar una estructura d’escola més consolidada amb 
la creació del nostre primer equip directiu, el qual ens 
està acompanyant, tant a famílies com a mestres, amb 
molt amor i dedicació. 

L’arribada de la nostra companya Natalia -la mestra de 
1º- ens ha portat estabilitat al claustre doncs ens per-
met conformar una etapa de primària completa amb un 
mestre per nivell educatiu. L’equip de mestres ens sen-
tim molt units i cohesionats per seguir creixent com a es-
cola i com a persones. La nostra junta de pares i mestres 
s’ha renovat per seguir treballant i millorant els projectes 

de la nostra anterior junta, a la qual estem molt agraïts 
per la gran labor realitzada. I comptem amb la presència 
i suport dels pares i mares de l’escola per desenvolupar 
conjuntament aquest gran projecte que suposa anar 
consolidant la nostra Escola Waldorf de Vallgorguina.

A poc a poc anem seguint avançant i obrint nous ca-
mins, com recull la nostra revista Larailaquí, que mostra 
els moments més càlids i entranyables de la vida de la 
nostra comunitat. 

Aquesta és la mirada amb la qual hem començat aquest 
viatge, des d’uns ulls plens d’entusiasme i que ens encanta 
compartir amb vosaltres: la nostra gran família Waldorf.

Estimada comunitat, us desitgem que aquest Nadal, 
temps de retrobaments i celebracions amb les persones 
que més estimem, siguin també moments de reflexió, 
de pau i de solidaritat per a tothom per aconseguir un 
nou any ple de benaurances. Esperem gaudir de la vos-
tra confiança durant molts anys més. Junts farem un 
2016 molt venturós.

L’equip de mestres
claustre@escolawaldorfvallgorguina.cat

Som Junta
Benvolguts membres de la comunitat, 
la junta té les ganes de poder-vos acostar els diferents 
temes entorn els quals hem estat treballant aquest pri-
mer trimestre. En primer lloc dir-vos que el nostre dia de 
reunió són tots els divendres a les 17h, i recordar-vos els 
membres que conformen aquest grup de la junta del curs 
2016-2017 així com els diferents càrrecs que ocupen:

• Presidència: Sandra Dos Santos
• Tresoreria:    Roser Vilches
• Secretaria:    Juliane Helch
• Vocals:           Inga Siekmeier
              Daniela Ballesta
              Lluis Conejeros
              Xavier Paulet

Us fem partícips dels temes que ens han ocupat aquests 
darrers mesos:

- Es va valorar i aprovar a l’assemblea el fet de su-
primir la wifi a tota l’escola i instal·lar un punt de 
connexió per cable a la sala de mestres i a secre-
taria. La junta ha estat fent un seguiment al res-
pecte i, en el moment de tancar aquest article, 
està ja tot preparat, i només manca tirar el cable 
per poder-ho fer realitat.
- S’ha fet un seguiment i acompanyament de l’as-
pecte econòmic quant a:

- Normalitzar i actualitzar els pagaments 
de totes les nòmines dels treballadors de 
l’Associació, juntament amb la comissió 
d’economia.
- Impagaments o endarreriments de quotes.
- Contractació i recerca de la persona de 
neteja de l’escola. Juntament amb la comis-
sió d’economia i de neteja, es va entrevis-
tar en primer lloc a diferents persones de la 
comunitat. Les condicions que es van oferir 
no van interessar a cap membre. Això ens 
va portar a una recerca fora de la comuni-
tat, de la qual sorgeix una persona d’una 
antiga família de l’escola: Jonatan García.
Paral.lelament s’inicia l’estudi de que la ne-
teja la pugui assumir una empresa especia-
litzada en aquest tema. S’esta valorant.

- S’acompanya algunes situacions de baixa que 
s’ha donat en aquest primer trimestre.
- S’ha treballat per a la millora de la il·luminació 
de la 6a classe. Actualment s’han instal·lat dues fi-
nestres que agafen la llum que arriba del solar tub 
que es va instal·lar a la 5a classe el curs passat.

- Hem dedicat un dissabte a una sessió exclusiva 
d’estudi en el tema de la llicència d’activitat que 
actualment rep el nom de Llicència ambiental, 
així com la signatura del nou contracte de lloguer. 
Una de les conclusions que en resultà va ser la 
necessitat d’un advocat que ens assessori i acom-
panyi en aquest tema.
En un primer treball amb la nostra gestoria, Ca-
ses Alemany, aquesta ens va aportar moltíssima 
informació. Amb tot, no està a l’abast d’aquesta 
gestoria acompanyar a l’escola en la renegociació 
del contracte de lloguer.
Rebem, en una sessió de treball, a l’advocat Sr. 
Francesc Sobirana, qui està vinculat a la Xarxa 
d’iniciatives Waldorf de Catalunya i que actual-
ment està assessorant moltes d’elles en diferents 
processos de legalitat. S’ha compartit amb ell tota 
la documentació que tenim respecte a lloguer i 
Llicència ambiental, inclosa la que ens fa arribar 
la gestoria.
Decidim que donada les circumstàncies de rene-
gociació del contracte vigent i el fet d’haver d’in-
terlocutar amb els advocats de la propietat, en 
Francesc Sobirana liderarà aquesta renegociació.

Aquests són els aspectes més importants treballats fins 
ara per aquesta nova junta que ha començat el seu tre-
ball aquest primer trimestre. Gràcies pel vostre vot de 
confiança i restem oberts a les vostres aportacions.

La junta posa a la disposició  de la comunitat el es-
pai de: Junta oberta en horari de 17 a 18h tots els 
divendres amb cita previa. Us podeu adreçar al 
correu: junta@escolawaldorfvallgorguina.cat.

Bon Nadal!
Junta de l’escola
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Aquest curs ja tenim equip directiu!

Les mestres que conformem el primer equip directiu de l’escola som: Sandra Dos Santos com a Directora; Da-
niela Ballesta com a Cap d’estudis, i Marta Moreno com a Secretària. Estem treballant des de setembre amb 
la intenció de donar forma i solidesa a aquest projecte tan bonic que fem possible entre tots. Un dels nostres 
compromisos és atendre i escoltar les diferents situacions que es donen en el si de l’escola. Alhora som l’òrgan 
de gestió que estableix diàleg amb el Departament d’Ensenyament. Per a totes aquelles famílies que vulgueu 
contactar amb nosaltres us informem que el nostre horari d’atenció és els dimarts d’11h. a 14h; i de 15’15h. a 
16’15h; i els dimecres de 15’15h a 16’15h., sempre amb cita prèvia.

L’equip directiu. direcció@escolawaldorfvallgorguina.cat

El goig de menjar a l’escola

Durant el primer trimestre hem dut a terme un projecte 
pilot per a poder valorar i crear una possible via de men-
jador escolar. El grup de les “Mallerengues” va començar 
el dia 23 de setembre a menjar acabat de fer. Amb el 
restaurant “L’Era” d’Arenys de Munt hem acordat que 
ens cuinen cada divendres, durant aquest trimestre, un 
menú vegetarià i ecològic adaptat a les necessitats de 
nens d’infantil. També s’estan elaborant plats adaptats 
a les intoleràncies o al·lergies d’alguns nens.

Aquest procediment ens permet de viure la experiència 
com a una prova per a ambdós costats. L’escola pot es-
tudiar amb temps i en profunditat tot el tema logístic, 
legal i organitzatiu en el dia a dia. El restaurant, per altra 
banda, pot veure les seves possibilitats i capacitats com 
a cuina a nivell legal i logístic. En aquesta prova pilot, 
més endavant, vam ampliar la proposta a alguns mes-
tres de l’escola, per a fer partícips de la proposta cap a 
primària, i obrir de mica en mica el camí del menjador 
més enllà de les “Mallerengues”.

Després d’aquestes setmanes de gaudir d’un menjar 
calent i abundant hem de confessar que és un goig i 
un tresor de veure menjar els nens compartint d’una 
mateixa olla en una taula ben parada amb estovalles i 
tovallons, repetint les vegades que calen, amb l’alegria i 
el goig reflectit en els seus ulls. Realment és un gran èxit 
de poder oferir el menjar de tal manera.

Val a dir que vam fer una cerca de diverses opcions: ma-
res cuinant un dia a la setmana i portant el menjar a l’es-

Euritmia en la escuela (I)

La euritmia es un nuevo arte de movimiento creado en 
1912; La palabra está compuesta de “eu” (bello, armo-
nioso) y “ritmia” (movimiento, ritmo). Por lo tanto su 
significado genuino és “un ritmo bello, armonioso”. De 
esta disciplina nacerá tambien la euritmia pedagógica, y 
en 1921 la euritmia curativa. Desde la fundación de la 
primera escuela waldorf en 1919, la euritmia forma par-
te del currículo escolar, acompañando el desarrollo de 
los alumnos y apoyando las materias de la clase princi-
pal, desde el jardín de infancia hasta la secundaria.
¡Para entender la euritmia, se recomienda hacerla y vi-
venciarla!

La euritmia pedagógica
Mediante los sonidos de las palabras o de la música la 
euritmia estimula la agilidad, la motricidad y la coordi-
nación corporal de los alumnos. También desarrolla la 
orientación espacial, la concentración, la creatividad y 
sensibilidad social. La tarea de la euritmia es que el niño 
en su interior se torna más móvil, ágil y fuerte, fortale-
ciendo su voluntad.

¿Cómo podemos ayudar el desarrollo de la euritmia en 
las escuelas? 
La euritmia pretende desde el movimiento fortalecer el 
alma infantil y de los jóvenes, por medio de la experien-
cia musical y poética. Cuando un niño está lleno de imá-
genes externas, cuando hay una sobre estimulación de 
los sentidos, por ejemplo del televisor, los video juegos, 
etc., esto impide que los niños se puedan abrir al movi-
miento eurítmico. 

El movimiento integra nuestros sentidos, y cada movimien-
to que realizamos con nuestro cuerpo es una expresión vi-
sible de nuestra voluntad. Cada movimiento que hacemos, 
cuenta. La manera en que nos movemos es un espejo de 
cómo nos sentimos y refleja los valores que tenemos.

La euritmia en el jardín de infancia
En la clase de euritmia el lenguaje rítmico o la música 
conducen todos los movimientos. Las imágenes de las 
historias que se explican, que el niño reconoce y imita, 
son gestos que corresponden a los sonidos del habla o a 
una vivencia interior. Así el organismo recibe inconscien-
temente la energía ‘modeladora’ de los movimientos.  A 
menudo los niños repiten en casa los movimientos de la 
clase de euritmia, o los “dramatizan”,  jugando con sus 
hermanos o sus muñecas.

Es particularmente importante  la práctica de movimien-
tos con los pies y las manos en muchas variaciones. Si la 
atención y la destreza llegan hasta los dedos de ambas 
extremidades sus beneficios se muestran en las faculta-
des del segundo septenio (7-14 años), en el sentido de 
acrecentar la capacidad comprensiva y fortalecer la me-
moria del niño en la edad escolar.

En los ritmos de los cuentos trabajados, en el cambio de 
rápido-lento, voz alta-voz baja, grande pequeño, ancho- 
estrecho, claro-oscuro, etc. efectuan en el niño una ‘gim-
nasia anímica’ que lo concentra, relaja, consolida y libera.

Marije Grommers
Euritmista de l’escola     

cola (que per raons legals ho vam descartar de seguida), 
vam demanar pressupost a l’empresa de càtering que 
serveix el “Til·ler” que ens van oferir portar el menjar 
amb tots els permisos complets, i finalment ens vam 
decantar pel servei que ofereix L’Era, ja que han estat 
pares de la nostra escola en el seu moment i porten el 
restaurant aquí a prop amb un menjar fresc, sa i ecolò-
gic. També per raons de proximitat i la facilitat de tracte 
que tenim amb ells.

Paral·lelament amb la cerca de cuines per iniciativa 
d’infantil, també van sentir l’impuls uns pares de l’es-
cola que es van apropar a Junta amb les seves ganes de 
crear una comissió que es dedica al tema d’alimentació. 
Confiem que puguem treballar plegats per a un servei 
de menjador sa i de qualitat pels nostres nens i nenes. 

Juliane Helch 
Mestra de les Mallerengues

juliane@escolawaldorfvallgorguina.cat
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El treball manual a l’escola Waldorf (I)
 
Les escoles Waldorf presenten una imatge molt concre-
ta del que es treballa amb els nens en l’àrea d’expressió 
artística (recollida com a àrea d’Educació Visual i Plàsti-
ca, segons el currículum educatiu) que s’anomena Tre-
balls Manuals. No és una expressió plàstica en el sentit 
de crear des de materials diversos i tampoc s’hi acull el 
reciclatge de la nostra vida moderna. Més aviat sembla 
proper als anys dels avis i les àvies. Es fa teler i es cus, es 
fa punt de mitja, ganxet, punt de creu... És que potser la 
pedagogia ja ha envellit, havent-se gestat en els anys 20 
del segle anterior? 
 L’educació Waldorf, desenvolupant les seves 
idees fa esment a la cita de Sant Francesc que obra 
aquest escrit. La imatge de l’Ésser Humà final, la que tota 
pedagogia ha de vetllar per tenir un objectiu concret i 
desplegar en el seu currículum, és la d’aconseguir un ve-
ritable desenvolupament en els tres àmbits holístics de 
la persona: el cap, el cor (el sentiment) i les mans. 
 No es treballa en sèrie, no es vol fer artesans ni 
artistes, però vetlla perquè els tres plans: el fet de pen-
sar, el sentiment i la voluntat s’arrepleguin i caminin de 
bracet. Així, les arrels seran donades per tal que no sigui 
el pla intel·lectual l’únic que en rebi aliment a l’escola. 
 A les escoles Waldorf els infants són guiats per 
ser capaços de desenvolupar una mentalitat oberta 
per les coses pràctiques de la vida i també vers un pro-
fund coneixement sobre l’art en el seu conjunt, allunyat 

“Aquell qui treballa amb les seves
mans és un obrer...

Aquell qui treballa amb les seves mans
i el seu cap és un artesà...

Aquell qui treballa amb les seves mans,
el seu cap i el seu cor és un artista...”

Sant Francesc d’Assís

d’aquelles habilitats que es basin més en l’intel·lecte. 
Es desperta la capacitat creadora, que podrà aplicar-se 
fructíferament en els àmbits més variats en una etapa 
posterior de la vida mateixa. Les classes de treballs ma-
nuals són un esglaó per arribar posteriorment a les clas-
ses d’oficis i artesanies. 

 Com es teixeix aquest treball a l’escola d’infantil 
i primària? Doncs en el primer septenni, on les forces de 
la imitació són presents, l’infant veu com les persones 
del seu voltant estan fent tasques de la casa, arreglant 
algun moble, teixint... si les activitats són arquetípiques 
del desenvolupament humà, veureu com molts nens i 
nenes es senten motivats a participar a la seva manera. 
Us demanaran una escombra, un martell, rentar plats... 
és màgic veure com tots els nens tenen un gran desig 
d’ajudar i com convé que aquestes activitats quotidianes 
les visquin. Difícil, direu vosaltres... en els temps contem-
poranis! Moltes de les nostres tasques les hem delegat 

i en forces ocasions els nens ens veuen pendents dels 
aparells electrònics. Quan estem massa ocupats per 
aquestes novetats segurament els vostres fills us recla-
men una vegada i una altra per a què estigueu per ells, 
que tenen gana, que jugueu amb ells...
 Els misteris de la imitació!!! En edats tendres un 
infant seguirà jugant si veu que us ocupeu d’alguna de 
les feines arquetípiques. En canvi en edat de la imitació 
us voldrà ajudar. 
 Què més passa de bonic en el jardí d’infants? 
Succeeix una cosa subtil que potser queda un xic amaga-
da sota el joc i les activitats rítmiques del dia a dia, però 
que en el següent septenni es mostrarà i que per tota 
la vida serà present: passa que es teixeix la VOLUNTAT. 
Així escrita en lletres grans. La veritable voluntat, el tenir 
ganes de fer, es va conformant en l’ésser. 
 Quan aquestes dues lleis eternes, l’aprenentatge 
per imitació i la voluntat, estan despertes els treballs ma-
nuals a primària rutllen sols. Per explicar-ho millor: les 
mans estan a disposició de la bellesa! El sentiment del 
goig que es desperta en la premissa el món és bonic i 
que es viu i és viu a la primària enllaça amb l’encert del 
treball i les propostes que conformen els treballs ma-
nuals. 
 A primària les classes de treballs manuals co-
mencen amb un vers i tot seguit, amb rimes i jocs de dits 
es desperten les mans per tal que es mostrin actives. 
 El treball comença amb un cert ordre, i cada nen 
fa un treball individual. L’ambient que es crea és el d’un 
taller. Un ambient afable de treball, petites converses. És 
un ambient de repòs, repòs interior i concentració ne-
cessaris per als treballs de l’intel·lecte. És conegut que 
mans destres ajuden al càlcul i al pensament matemàtic. 
 A vegades els nens els costa entrar en el repte, a 
vegades són nens que tenen més dificultats a nivell mo-
triu, però passet a passet, punt a punt aprenen a teixir 
amb les mans, a fer punt de mitja i cadeneta. I és un goig 
quan superen aquest obstacle i no volen deixar de fer el 
treball manual iniciat.     
 Els infants que aprenen durant la seva infantesa 
a fer coses pràctiques amb les mans d’una forma artísti-
ca, tant per benefici propi com per benefici d’altres, es 
familiaritzaran millor amb la vida i amb altres persones 
quan siguin més grans. Seran capaços de construir la 
seva vida i les seves relacions d’una forma social i artís-
tica, la seva vida s’enriquirà. Poden aparèixer tècnics i 
artistes que sàpiguen com solucionar els nous reptes i 
dificultats que la vida els posi al davant. 
 Del Joc al Treball mitjançant la Bellesa: aquest és 
el sender d’or per a l’Educació. En la vida adulta les feines 
més abstractes i les tècniques més difícils no desperten 
antipatia si s’ha seguit aquest camí durant la infantesa. 
Es poden arribar a construir locomotores i estacions de 
tren amb un estil artístic i tècnic alhora. Una educació 

d’aquesta mena dóna uns impulsos d’incalculable poder 
a la vida social. L’Ésser humà retrobarà de nou el fet ar-
tístic en el llenguatge, quelcom desconegut avui en dia. 

Els qui no han après
a viure a través de la bellesa
i amb ella, 
conquerir-ne la veritat,
mai rebran
aquella plena humanitat
que els doni la força
per afrontar les proves de la vida.

Rudolf Steiner 
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A l’escola Waldorf l’Advent, és l’època més lluminosa 
de l’any. El veiem com un camí per arribar al Nadal 
amb diverses qualitats. Aquest camí, o cicle de la 
llum, comença al setembre amb la collita, tot des-
envolupant l’agraïment cap a la terra; continua amb 
l’època de Micael rebent el seu coratge; i segueix 
amb l’època de Sant Martí amb la compassió que 
ens mostra. És una preparació pel Nadal i un cami-
nar cap a dintre buscant la nostra pròpia llum interior 
quan a fora és més fosc. “L’espiral d’Advent”, després 
del 1r diumenge d’advent, ens mostra el caminet cap 
a la llum del Nadal, cap a la nostra llum interior.

L’ Advent és un temps d’espera, que vivim a través 
de la corona d’advent amb les 4 espelmes que ani-
rem encenem setmanalment afegint una més cada 
diumenge. Aquesta espera també la vivim amb el 
calendari d’advent. Aquest és un calendari diari, a 
diferència de la corona d’advent que és un calenda-
ri setmanal. Si el prepareu vosaltres, ells rebran que 
darrere d’això n’hi ha quelcom més, n’hi ha una bo-
nica preparació. Totes aquestes activitats ens perme-
ten afavorir la trobada familiar. 

El Nadal és un moment de trobada, de recolliment, 
que ens retorna la pau interior, la bondat, l’espera, 
l’admiració i la sorpresa.

El pessebre és un moment per trobar-se cada nit, és 
un moment d’espera, d’admiració i alegria per tot 
allò que anem afegint cada dia. En ell està represen-
tada tota la creació amb els seus elements que van 
arribant a poc a poc. La primera setmana arriba el 
món mineral amb les pedretes, els rocs, la sorra; la 
segona setmana arriba el món vegetal amb les plan-
tetes, la molsa, les branques; la tercera setmana 
arriba el món animal amb el ruc, el bou, les ovelles, 
els ànecs i peixos. La quarta setmana arriba el món 
humà amb Josep i Maria que van apropant-se dia a 
dia al portal de Betlem, i el món celestial amb l’àngel 
i l’estrella. N’hi ha una mare i un nen que ens porta 
la importància de la infantesa. Aquest naixement, 
aquest nen, ens recorda aquest nen especial que 
hi ha en cadascú de nosaltres, que ha de renéixer 

constantment. És el nen que reconeixen els pastors 
que simbolitza allò nou que ha de néixer en nosal-
tres, en la humanitat. Els pastors són homes de cor, 
de sentiment que van a adorar el nen i l’ofereixen 
humils presents, allò que tenen. Ens mostren la im-
portància de donar i no sols de rebre. Els pastors van 
i ofereixen. El Nadal és una festa de regalar. Jo faig 
quelcom per regalar pensant en la persona (els nens 
poden fer petites cosetes ells mateixos amb l’ajuda 
de l’adult).

Els Reis representen el coneixement, la saviesa. Eren 
tres homes savis que venien d’Europa, Àsia i Àfrica. 
Eren tres astrònoms que estudiaven les estrelles i sa-
bien que apareixeria una estrella que havien de se-
guir, una estrella especial que els guiaria fins al nen. 

Melcior és el rei vermell i porta l’or.
“Un rei ha nascut en un país llunyà, i la nova

estrella guiarà a tots els qui el vulguin adorar”

Gaspar és el rei blau i porta l’encens
“L’estrella hem de seguir si volem veure

aquest nen tan diví”

Baltasar és el rei verd i porta la mirra
“Regals li hem de portar i de tot cor adorar”

Amb la Candelera, el 2 de febrer, es tanca el cicle de 
la llum, del silenci i la calma. Anem cap al despertar.

Mireia Mateu
Mare de grup a Infantil “Els Nanets del Bosc”

El camí cap
al Nadal
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En persona

Mª del Mar Correu Perales

Aquest curs hem pogut posar fil a l’agulla a un propòsit 
que ens fèiem durant molts anys: tenir un acompanya-
ment per Eurítmia i una mestra d’orquestra. Per fi en 
podem gaudir! Aquest curs la Mª del Mar ha entrat a 
formar part del claustre amb aquesta finalitat i tasca pe-
dagògica tan concreta. Des d’aquí li donem la benvingu-
da i us fem partíceps d’aquest nou pas.

Poder presenciar i/o participar d’una classe d’Eurítmia 
és un goig per als sentits... els moviments dels nens i 
nenes, les formes que es creen en l’espai... I ara, a més, 
la màgia del piano que tan sensiblement la Mar acaro-
na, tot acompanyant cada una de les propostes de la 
mestra Mareijee. La veritat és que cada sessió fa créixer 
notablement la nostra sensibilitat per l’art. 

I què dir dels dijous, quan tot just acaba l’esbarjo i es veu-
en els alumnes amb els seus instruments i partitures? Es 
dirigeixen a l’orquestra! Afinen, es divideixen en petits 
grups d’instruments, es preparen, comença l’orquestra de 
l’escola. Un moment de grup i notes, d’escolta i assajos.

A banda del seu treball a l’escola, la Mª del Mar actual-

“Sóc una persona organitzada,
emprenedora i acostumada a

treballar en equip”
Mª del Mar Correu Perales,

directora de l’orquestra de l’escola i pianista
acompanyant de la classe d’eurítmia.

ment també treballa com a Cap de Departament de pia-
no de l’Escola de Música de Canet de Mar on imparteix 
classes de diferents assignatures. A banda compagina la 
seva activitat pedagògica amb la concertística i la d’in-
vestigació musicològica.

“He conegut l’Escola Waldorf a través de l’Escola de Mú-
sica de Canet de Mar; ells em van dir que buscaven una 
pianista acompanyant i directora d’orquestra. Sóc una 
persona organitzada, emprenedora i acostumada a tre-
ballar en equip, amb moltes ganes de seguir aprenent i 
créixer professionalment. Fa tres mesos que treballo en 
aquesta escola i m’estic endinsant en la pedagogia Wal-
dorf, de manera que la meva tasca professional i perso-
nal va creixent.

Gràcies per donar-me l’oportunitat de formar part de 
l’equip de professorat i bon curs a tothom!”

Ara fa onze anys aproximadament…
“He decidit que vinc per involucrar-me 
en el projecte de jardí d’infants”

Ja feia 3 anys que un grup de famílies m’havia proposat, 
en una trobada a “Ca l’Autèntic”, fer de jardinera per als 
seus fills. Però, tot i estar fent un curs de Pedagogia Wal-
dorf a Bellaterra i rebent una formació impecable, no em 
sentia a punt per ser la mestra que s’esperava dins d’un 
projecte basat en una pedagogia tan preuada; sentia 
que em mancava experiència i coneixements. La prima-
vera del 2002, doncs, vaig dir “NO” a la petició i vaig anar 
a Suïssa preveient erròniament “3 mesos de pràctiques”.

Eren moltes les famílies que es van continuar reunint per 
seguir compartint i perfilant el dibuix del projecte. Hi ha-
via molt d’amor darrere l’aportació de cadascú. I tot i que 
algunes famílies no van poder gaudir del jardí d’infants 
quan es va crear, donat que els seus fills i filles s’havien 
fet grans, sí varen ser part dels fonaments que aixecarien 
i aguantarien fermament els pilars de la iniciativa. D’aquí 
el meu reconeixement i fort agraïment que perdurarà.

En començar l’estiu del 2005 vaig trucar al Ricard con-
firmant-li que tornava a Catalunya i que em sentia pre-
parada per “apuntar-me a l’aventura”. A l’agost arribaria 
a Samalús i podria reunir-me amb tothom passant di-
rectament a l’acció “in situ”. Amb tot quedava entorn 
d’un mes per conèixer, “via telèfon”, el dibuix creat fins 
aleshores, i anar concretant “el somni de molts” perquè 
pogués esdevenir un projecte afí palpable a partir de les 
nostres reflexions i de les impressions que en Ricard, les 
famílies i altres persones simpatitzants, seguien concre-
tant durant la meva absència. Tots dos teníem clar que 
posàvem a disposició les nostres mans, la nostra ment i 
el nostre cor. El compte enrere havia començat!

L

L’espai de “Ca L’Autèntic” era una delícia: una esplanada 
plena de gespa que permetria córrer sens fi; alberco-
quers, figueres i noguera, on poder-nos enfilar i ama-
gar; un galliner gegant on entrar i conviure amb paons, 
ànecs, oques, gallines i conills; un hortet amb verdu-
retes i herbetes per tastar; un espai interior lluminós i 
amb llar de foc; i l’entorn de bosc ple de caminets per 
poder explorar i passejar…

A la casa pairal de Ca L’Autèntic hi vivien, a part d’en Ri-
card, la Mercè, la Clara, l’Agnès i la Teresa, la calidesa de 
les quals ens acompanyava diàriament. Ah, m’oblidava! 
També hi vivia en “bolet”, un gosset conegut per tots i 
totes per la seva mida i el seu “instint juganer”... que va 
fer que més d’un de nosaltres “perdés” alguna sabata, 
he, he, he!
Aquell agost cadascú va anar definint les seves tasques 
dins l’associació i les famílies interessades a inscriure 
als seus fills i/o filles al jardí van passar a un 1r pla, a 
involucrar-se significativament tant en la preparació de 
l’espai físic com en les gestions administratives, per fer 
possible tant començar al setembre com garantir-ne 
una continuïtat. Tanmateix la seva “presència” va man-
tenir-se dia rere dia, amb el seu suport constant i àmplia 
col·laboració, implicats al màxim. Un regal! 

...continuarà en el proper Larailaquí

Marta Bitlloch i Puigvert
Primera jardinera d’infants de “La Figuera de Samalús” 
(Associació “Espai per als infants”) amb el primer jardi-
ner, en Ricard Ramos Illa, el curs 2005-06. Va continuar 
fent de mestra a la iniciativa fins al curs 2010-11 inclòs.
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Som alumnes
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4a Classe

Aquest curs 4ª classe ha començat amb força i ens hem 
endinsat en l’antropologia i els animals. Aquí teniu uns 
quants exemples de la feina del mestre i de la seva classe.

Quan hem estudiat els set cereals, no hi havia manera 
de recordar l’ordre de cadascun al llarg de la setmana... 
fins que ens va fer un poema la Bibiana. Comença a rit-
me de rap però és un xic estripat....

Us escrivim els primers versos... si ens trobeu i pregun-
teu us el diem sencer!! 

Arròs, Ordi, i Mill / Sègol i Civada / Blat de moro i Blat. 
/ Per cada dia, pren energia / set cereals per tota la set-
mana./ Arròs i ordi, / no els poseu pas junts, / lluna i 
mart no van plegats. / El mill és petit, / rodó i curiós./ 
Bona companyia vol al costat. / Sègol és “secla” com 
deien els avis / ara és un bon pa, menja’n i no badis. / 
Civada és pel matí, / en flocs o en llet. / El blat de moro 
és moresc / i el diumenge és blat daurat. /  I pel fajol ens 
falta un dia, / però alguns el mengen cada dia...  (...)
 
Som els alumnes de tercer, que tenim a l’aula de fusta 
el nostre recer. Sabíeu que al gener farà un any de la 
seva construcció? Ens agrada tant que alguns hi volen 
passar tots els anys de l’Educació Primària i fins i tot la 
Secundària!

Res més de nou, som els 8 que per any nou ja tots hau-
rem fet els 9!!!!

I en el proper número: Els desficis pels oficis! 
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Coses de la vida, la creació del món i
el treball de la terra

A la tercera classe estem molt actius. Vuit nens i nenes 
es troben cada matí enriolats i juganers disposats a viu-
re un dia lectiu. 

Vam començar el curs amb molta joia, i com el poble 
hebreu, vivim agermanats sota un cel blau. “Oh quin 
gran goig quina joia quan els germans s’estimen...” (i 
es barallen, hi ha qui diu... ). Acollirem unes alumnes, 
el primer cop que hi havia bessones a l’aula. I hi vam 
bolcar tota l’estima. Ara hem sabut que el seu destí és 
Alacant i qui sap si ens trobarem d’aquí a uns anys!

El món de nou, ha estat creat i dia a dia l’hem pintat. 
Ens saludem amb el Shalom i hem après la bellesa d’es-
coltar-se i que soni el cànon a diferents veus quan canta 
tothom! De cop ens escoltem! Sona molt bé. 

Vam treballar de valent a l’hort de Can Plana de Dalt, 
ens el sentíem nostre. Però al final les coses no han anat 
bé i aquella no era la terra promesa. Hi hem deixat uns 
quants cigrons, i blat plantat de les espigues de l’any 
passat. També el gripau i tots els grills que sortien ben 
lluents i es posaven a cantar amb el bon temps. Moltes 
gràcies terra per les bones estones que hi hem passat!! 

Hem fet un període, una època d’agricultura, i hem vi-
sitat un hort famós: L’Hort d’en Joan (el del llibre!). La 
nostra visita va ser tota una vivència i allà serà on conti-
nuarem els nostres treballs amb els cereals i les hortalis-
ses. I de ben segur que aprendrem un niu de coses. Fins 
potser la Farigola serà de la colla!! 
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- Toc, toc.
- Qui hi ha?
- Som la primera classe i volem treballar.

Mans destres, fines i innocents, pasten amb diligència i 
Som la primera classe, la classe d’en Puc i els nans.
Cada dia amb un somriure saludem la nostra mestra, i 
després, davant nostre moltes coses apareixen: dibui-
xos a la pissarra, notes i endevinalles, cançons i poemes, 
en anglès, castellà, francès i català.

Hem après que és això que els grans anomenen recta i 
corba, i les hem dibuixat i combinat creant formes molt 
boniques. Les vocals hem conegut gràcies al “Rei dels 
sons” i les consonants han començat a aparèixer al bosc 
d’en Tonet i amagades pel Proll. El món dels nombres, 
encara està per descobrir, tot i que ja poden saltar men-
tre compten a cent vint.

El nostre nan favorit és en Puc, sens dubte! Cada dia ens 
regala notes, contes, endevinalles i moltes aventures. 
Nosaltres en agraïment li deixem molts dibuixos, notes 
amb missatges i pedres amagades.

Els primers dies d’escola tots estàvem molt perduts, 
però de mica en mica hem fet d’aquesta aula, abans 
estranya, la nostra segona casa. Som disset nens i ne-
nes que l’habitem, la cuidem i compartim amb la nostra 
mestra Natàlia.

Els dilluns sempre és un dia ple de novetats i amb un 
pati súper llarg.
Els dimarts amb el “Good Morning” la Marta ens dóna 
el bon dia i després amb la Mareije, eurrítmia practi-
quem amb molt de moviment.
Els dimecres amb la Jara en francès diem “Bonjour” i 
després amb la Bibiana fem servir les nostres mans per 
crear coses boniques amb llana, feltre i farina.
Els dijous, impacients, esperem a l’Adrià per a poder ju-
gar plegats.
I els divendres, sens dubte, és el dia més esperat, per 
anar al bosc i poder jugar enllà.
Els dissabtes i diumenges, tots anem a descansar per 
poder començar el dilluns amb moltes més novetats.

Els disset nanets d’en Puc som el Kalyan, l’Arnau, la Ma-
ria, el Magí, la Celeste, la Iona, el Bruno, l’Adrià, la Naya-
ra, el Ferran, l’Inuri, el Iago, la Lena, l’Helena, la Clara, el 
Miquel i la Nerea.

Què diu la segona classe?

La segona classe vivim intensament tot el que fem a 
l’escola: el poema del dia i la paraula del dia, les parts rít-
miques, les novetats, les lletres, el joc lliure a l’exterior, 
el dibuix lliure, les llengües estrangeres, el modelatge, el 
bosc, el conte de cada dia...

Som un grup vital i cadascú pot ser ell mateix. Llavors, 
ens regulem entre nosaltres i aprenem a conviure sense 
deixar de ser qui som. Si hi ha algun conflicte, de se-
guida l’abordem, ens demanem perdó i... endavant les 
atxes! La vida no té aturador per als nens de 8 anys!

Cada nen recitem setmanalment el nostre poema per-
sonal a davant de tota la classe. I a hores d’ara, ja quasi 
ens sabem tots els poemes dels nostres companys!

A la part rítmica, practiquem diàriament les sèries de 
nombres endavant i enrere fins al 100. Ja dominem 
la del 2, la del 3 i la del 4. I també aprenem a fer càl-
cul mental fent una roda de preguntes, nen per nen: 
2+3+5+4+3+6+4+... També tenim una pregunta-repte 
que resolem sols o en grups espontanis. La del diven-
dres era: “quantes potes sumen 5 cavalls, 4 pit-roigs i 3 
faristols (de 3 p.)?”

Així, hem d’aplicar les sèries del 4, del 2 i del 3, i sumar 
tots els resultats. Cadascú explica el resultat I EL CAMÍ 
que ha seguit per a arribar-hi! Així, aprenem que hi ha 
diversos camins per a arribar al mateix lloc.

La veritat és que estem aprenent a comptar molt bé, i 
ens encanta sentir que estem aprenent. I, a més, d’una 
manera activa i natural.

En relació a la llengua, estem gaudint molt amb uns em-
barbussaments nous molt rítmics que posteriorment 
escrivim al quadern i els separem per síl·labes. Aquí us 
en deixem alguns per veure si els sabeu dir:

“Va ballar el bacallà, / cap allà va ballar /
i al ballar va callar”
“Va, papà, palpa el pa amb el pal pla, /
i al replà omple el pa, ben pla, és clar”.
“El califa fa fer fil fofo?”.

Hem d’anar millorant amb tranquil·litat i concentració, 
però penseu que tot just som a Segona Classe i que en-
cara no aguantem massa estona treballant seguit. Tan-
mateix, no patiu, perquè cada any anirem ampliant el 
temps de treball concentrat. I bé, només dir-vos que 
ens encanta anar al bosc, que allà juguem a personat-
ges de castells i que tota la setmana esperem que sigui 
divendres per anar-hi.

Bé, només ens resta dir-vos que ens encanta aquesta 
escola, aquests companys, aquests mestres i que ens 
encanta ser nens per poder-ho gaudir! Gràcies a tots els 
qui ho feu possible!!

Segona Classe

2a
classe
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Infantil
Infantil: Nanets del bosc i Mallerengues

Mans destres, fines i innocents, pasten amb diligència i 
voluntat. Amb veu dolça, senzilla i modulada entonen, 
cada setmana, notes llunyanes en forma de jota caste-
llana. L’acompanyen d’altres cançons, i totes plegades 
fan que el pa sempre quedi més bo. ======================& b 34
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La tía Melitona ya no amasa el pan
porqué le falta la harina y la sal
y la levadura la tiene en Pamplona; 
por eso no amasa la tía Melitona. 
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SOM COMISSIONS
Comissió Formació

Comissió Treballs Manuals

Observem què ens diu la Terra.
El teu hort creix amb tu.
Trobada familiar als Vivers d’en Joan Salicrú el
divendres, 14 d’octubre de 2016.

Érem unes quantes famílies de l’escola i un vinicultor 
d’Arenys amb ganes d’omplir-nos de la saviesa d’en 
Joan Salicrú. Després de molts dies de pluja aquella 
tarda va sortir el sol per acompanyar-nos durant el 
nostre recorregut pels vivers d’en Joan.

De bon començament arrenca la trobada observant 
l’entorn i tot allò que la majoria de nosaltres deia 
males herbes i que des d’ara segur que els que érem 
allà ja no li direm pas. Aquestes herbes en realitat ens 
parlem del que necessita el nostre hort. N’hi ha her-
bes que surten espontàniament i són bones perquè 
atreuen el pungó i eviten que hi vagi a les faveres; d’al-
tres com la potentilla de 5 fulles protegeix l’hort de la 
grama per tal que no l’envaeixi i entri a dins (la grama 
és una planta social i és normal i bo trobar-la en en-
torns socials com ara uns vivers biodinàmics). Només 
convé treure les herbes que creixen al voltant de les 
tomaqueres perquè donen massa humitat.

“La biodinàmica és l’art de cultivar amb el que n’hi 
ha, a l’entorn observant i mirant per aprendre”

En la nostra passejada arribem a les tomaqueres. Ha-
via plogut molt i van veure com havien cavat la terra 
entre mig de les tomaqueres per tal que s’assequés 
abans, perquè les tomaqueres necessiten calor i poca 
humitat. I quan necessiten fungicida per fong “mildiu” 
n’hi ha un de ben natural fet amb cua de cavall i ortiga.

- I quan s’acaben les tomaqueres què? – Li pregun-
ten a en Joan. 
- Doncs entre mig de les tomaqueres n’hi ha plan-
tades cols que sortiran quan s’acabi el temps dels 
tomàquets i després plantem faves, blat de moro ....  
Aquesta repetició o associació de cultiu permet dina-
mitzar un mateix terreny. A l’agost s’hi planta porros, 
enciams, cols, bledes, espinacs. Al novembre faves i 
pèsols. Al gener i febrer res, doncs la terra necessita 
descansar. També cal abrigar la terra quan fa fred.

I així en Joan ens explica que ell ho fa amb les bran-
ques d’alzina; i cal tapar-la quan fa calor, ell ho fa amb 

palla. Tot caminant arribem davant d’un gran bidó ple 
d’aigua amb un suro flotant al mig. 

- Sabeu per què hi és aquest suro? –Els pregunta 
en Joan als nens. - Doncs per protegir l’abella que 
és un ésser elemental de llum i evitar que s’ofegui 
quan ve a beure aigua.

Mentre els nens jugaven amb els ditets dins l’aigua, 
en Joan ens porta un enciam i el comença a repartir 
després de rentar-lo dins del bidó. D’allò més saborós! 
I això és així per què en cultivar-la en cavalló (damunt 
petites muntanyetes) reben més llum i més energia; 
tenen més eteri. A la tardor no n’hi ha tanta llum i les 
plantes no tenen gust si no es cultiven en cavalló, ens 
explica en Joan.

Ens recomana observar i veure quines plantes surten 
en primavera per tal que no faltin herbes aromàti-
ques com sàlvia, romaní i lavanda en l’hort.

Ens parla de les seves vaques brunes: Sofia, Flora i Fa-
rigola que pasturen lliurement durant 5 mesos i els 
altres mesos els dóna palla. Ben alimentades i amb 
un bon sostre per dormir li proporcionen la matèria 
primera necessària per a fer un bon compost. Aquest 
només cal posar-ho en un punt del terreny, i així ja és 
suficient per nodrir tota la terra.

En acabar tot petant la xerradeta al pàrquing s’acos-
ten uns núvols negres que deixen anar un bon xàfec. 
Hem d’entrar corrents als cotxes per marxar!

RECEPTA DE DE COCCIÓ DE CUA DE CAVALL (90% de 
silici): Assecar a l’ombra. Fer bullir 10 minuts la cua de 
cavall seca. Deixar reposar 24h. ÉS ANTIPARASITÀRIA 
I DEPURATIVA. Dilució 1 litre per 10 d’aigua. COM A 
FUNGICIDA NATURAL.

Fes el teu àngel
Aquesta vegada la comissió de “Manuals” ens propo-
sen una senzilla activitat que de ben segur lluirà nota-
blement a casa vostra, aquests dies de Nadal.

Materials:
Llana I fil daurat

1. Per a començar farem servir una tira de llana no gaire gruixuda, 
d’uns 30 cm aproximadament, a la que li farem un nus per la meitat.

Per acabar podem passar 
un fil i penjar de decoració 
en el nostre arbre o en al-
gun lloc especial de la casa.

2. Es plega la tira de llana 
amagant el plec del nus, 
procurant que quedi cap 
a dintre. Per fora restarà 
una petita bola i amb 
un fil fi de la mateixa lla-
na es dóna volta entorn 
d’aquesta per formar el 
cap de l’àngel. La cua de 
llana que resta serà el cos 
del nostre àngel. 

4. Pleguem la part del cos i acomodem les ales. Escollim un fil que 
podria ser de la mateixa llana o un altre que us agradi i fem un costat, 
conformant així la cintura de l’àngel.

3. Tallem una tira de llana si-
milar al llarg del cos de l’àngel, 
obrim l’àngel per la meitat i 
col·loquem les ales.

22
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Comissió Web i Difusió

Comissió Manteniment

Des de la comissió de Manteniment volem donar les 
gràcies per l’ajuda donada. Aquest trimestre s’ha po-
gut fer feina que calia, com tapar els forats de la sise-
na classe (ja no passaran fred aquest hivern) i ajustar 
les portes de les tres aules de primària, situades al 
porxo. També s’ha començat el projecte de canviar 
les tanques d’escorça del pati de primària per fus-
ta reutilitzada. Per això aprofitem un altre cop per 
demanar més palets, per així poder continuar fent 
tota la tanca de l’escola. Informar-vos que la primera 
setmana de gener estarem a l’escola fent jornades 
de manteniment; pregunteu a la comissió per les 
dates exactes. També fem una crida per aconseguir 

Comissió Alimentació

L’ARRÒS 
Hem cregut necessari començar parlant dels cereals i de 
les seves propietats, ja que sabem que els cereals són la 
base fonamental de la nostra alimentació perquè entre 
un 50 – 60% de la nostra ingesta energètica prové dels 
carbohidrats1. Rudolf Stainer, en les seves investiga-
cions, va arribar a la conclusió que els carbohidrats ser-
veixen per estimular les funcions determinades del cer-
vell2. En aquesta edició de la revista parlem d’un cereal 
que està vinculat al dia de la setmana Dilluns i que és 
un dels més consumits per a la nostra població: l’arròs.

Com la gran majoria dels cereals, l’arròs està marcat pel 
sol; però aquest té a la vegada una intensa relació amb 
les forces de la Lluna2, ja que creix a l’aigua i al ritme de 
les marees. En les forces de la lluna també hi estan lli-
gades la fertilitat i la germinació de la planta de l’arròs, 
creant un cereal que conté una gran força estructural.

La composició nutricional de l’arròs (integral en cru) és 
d’un percentatge baix en greix: 2,6%, un 74% de glúcids 
i un 7,5% de proteïnes3. El component proteic majori-
tari del gra d’arròs són les glutelines en una proporció 
d’un 75 – 90% respecte a la proteïna total4. Pel que fa 
l’albúmina, el gra d’arròs conté entre 7 i 8% d’albúmi-
na2 respecte a les proteïnes totals. Aquesta albúmina, 
no està aïllada exclusivament en les capes perifèriques 
del gra sinó que compenetra uniformement en tot el 
cos farinaci. Aquest gran entremesclat d’albúmina i car-
bohidrats proporciona un elevat valor nutritiu i una fàcil 
digestió d’aquesta proteïna. Per un altre costat, aquest 
cereal no conté gluten el qual és apte per a persones 
amb intolerància al gluten.

L’arròs, en especial l’integral, és un cereal bàsic en la 
nostra alimentació el qual és el més equilibrat de tots. 
Aporta energia, ajuda a constituir teixits, harmonitza i 
regula l’organisme. Té un efecte positiu sobre el siste-
ma digestiu, sobretot sobre l’intestí gros5. És també un 

Adreça web de l’escola: http://www.waldorfvallgorguina.com
Pàgina Facebook: https://www.facebook.com/waldorf.vallgorguina

• Correus electrònics
Junta: junta@escolawaldorfvallgorguina.cat
Equip directiu: direccio@escolawaldorfvallgorguina.cat
Claustre de mestres: claustre@escolawaldorfvallgorguina.cat
Secretaria: escola@waldorfvallgorguina.com

• Comissions
Alimentació: alimentacio@escolawaldorfvallgorguina.cat
Delegats: delegats@escolawaldorfvallgorguina.cat
Economia: economia@escolawaldorfvallgorguina.cat
Fires i festes: firesifestes@escolawaldorfvallgorguina.cat
Formació: formacio@escolawaldorfvallgorguina.cat
Manteniment: manteniment@escolawaldorfvallgorguina.cat
Treballs manuals: manuals@escolawaldorfvallgorguina.cat
Neteja: neteja@escolawaldorfvallgorguina.cat
Web i difusió: comunicacio@escolawaldorfvallgorguina.cat

I enguany també hem posat en marxa uns formularis per a valorar els
diferents actes i celebracions de l’escola i així recollir el sentir de tota la comunitat.
Digues la teva!!!
Valoracions festes escola: http://waldorfvallgorguina.com/formulari 
Valoracions sobre “Larailaquí”: http://waldorfvallgorguina.com/larailaqui

I el proper trimestre: Instagram, Pinterest i nou
sistema d’enviament de correus des de Secretaria. 

eines per a la comissió. Qualsevol eina que tingueu a 
casa que veieu que no feu servir o que no la feu ser-
vir tant, si us plau, porteu-la a l’escola. El dia que la 
necessiteu us la podreu portar, i mentrestant podrà 
ajudar a l’escola.

Gràcies a tots! En especial a la cuinera per la seva 
“paella” vegetal en la darrera jornada de manteni-
ment. Serà benvinguda a les pròximes jornades.

Adrià, Yomar, Albert, Lluís i Sergi
Responsables de la Comissió de Manteniment

manteniment@escolawaldorfvallgorguina.cat

excel·lent tonificador del pulmó i del sistema respira-
tori. Enforteix la melsa i el pàncrees, suavitza l’estómac 
i expulsa toxines. Per la seva qualitat proteica fa que 
sigui un cereal hipoal·lergènic4,5 i es pot utilitzar per 
pal·liar diarrees i nàusees.

Se’l considera el grà de la meditació i l’equilibri, ja que 
és el cereal que més centra l’energia en el cos i que mi-
llor predisposa a la serenitat mental i a la calma5. És 
recomanable menjar-lo quan es busca el benestar tant 
emocional com espiritual i és molt útil per fer cures de 
desintoxicació o semidejuni.

Existeixen diferents varietats d’arròs: basmati, salvatge, 
dolç, blanc, etc. però sigui la varietat que sigui el més 
nutritiu és l’arròs no refinat, ja que manté les seves pro-
pietats nutritives.

Referències Bibliogràfiques:
• Cervera P, Clapés J, Rigolfas R. Alimentación y
dietoterapia. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill
Interamericana de España; 2004.
• Renzenbrink, Udo. Los siete cereales. Alimento 
vital para el ser humano. Villa Adelina, Argentina:
Antroposofica; 2007.
• Ferran A, Zamora R, Cervera P, CESNID. Tabla de 
composición de alimentos del CESNID. Madrid:
McGraw-Hill/Interamericana de España; 2003.
• Pinciroli M. Proteínas de arroz. Propiedades
estructurales y funcionales. La Plata, Bunos Aires, 
Argentina: CIDCA; 2010.
• Perez-Calvo Soler J. Nutrición Energética y Salud. 
Base para una alimentación con sentido. Barcelo-
na: DeBolsillo; 2005.

Comissió alimentació
alimentació@escolawaldorfvallgorguina.cat

Enguany hem començat el curs amb una nova co-
missió: la d’alimentació. Ha arrencat discretament, 
a poc a poc i amb els objectius d’obrir un espai on 
l’alimentació sigui un eix més en la línia de l’escola, 
tot definint i vetllant per una línia d’alimentació a 
l’escola i donar suport, orientació i/o formació als 
diferents agents de la comunitat. Aprofitant la re-
vista es presenten públicament amb un article que 
vol assentar cultura sobre alimentació a l’escola.
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Aquest inici de curs torna a ser especial, l’Arnau conti-
nua el seu camí i aquest cop passa per l’Arc i s’endinsa 
cap a la primària. Ara que ja té set anys és molt més 
viu, ha deixat enrere una part de la innocència, tot i que 
segueix amb la mateixa energia i alegria per anar a l’Es-
cola. L’Arnau sap el que vol, té ganes de descobrir les 
lletres i els números, ara tot ho vol saber i des d’aquesta 
curiositat segueix obrint els braços i el cor.

L’Arnau va travessar l’Arc amb les ulleres de sol del seu 
pare, segurament enlluernat per la claror daurada que 
desprenia el nou camí. Nosaltres l’acompanyem, con-
tents de poder viure aquests moments on la màgia es 
barreja amb l’emoció i es crea la realitat. 

Volem agrair a les mestres del Jardí d’Infants la seva 
presència i mirada amorosa; que per cert, encara conti-
nuen oferint-li a en Martí. I també molt satisfets de co-
mençar a caminar de la mà de la Mestra Natàlia. 

I ja només ens queda recordar: 
“Endavant, el món t’espera per a descobrir-lo 
bell i encisador” 

Núria Xandri i Joan Mas

Any rere any ens emocionem. Veure com els nens que ja s’han acomiadat del jardí d’infants passen per sota l’arc, és un 
moment que vivim amb llàgrimes als ulls. Un simbòlic i emotiu ritual de pas. A l’escola Waldorf de Vallgorguina aquesta 
festa es celebra en un dia no laborable i això permet a les famílies de poder participar-hi. Gràcies escola per a planifi-
car-ho així i permetre que també estiguem presents. Gràcies per incloure’ns com a família, en aquest dia tan especial, 
per la vostra sensibilitat en cada detall d’aquest gran dia i per fer-nos sentir a tots que SOM ESCOLA, SOM WALDORF.

Podeu llegir l’article sencer que Roser Solé, mare de l’escola, va publicar al bloc de l’escola a l’inici de curs:
 http://waldorfvallgorguina.com/elpas

El pas per l’arc

Hem fet el salt! L’Arnau ha passat per l’Arc i s’encami-
na cap a una nova etapa de la seva vida. Recordem el 
seu primer dia d’escola, llavors portava una planta a les 
mans per oferir a la seva jardinera. Va ser un moment 
emocionant, aquell dia l’Arnau va fer un pas endavant i 
va entrar amb tota la seva energia, innocència i alegria; 
també amb els braços i amb el cor obert cap a l’Escola. 
I sembla que fos ahir, quan ja han passat quatre anys.

Primer dia d’escola de
l’Arnau. Any 2012

Som Comunitat

Festa d’inauguració de l’escola
Refermant el vincle que ens mantindrà
sempre junts

Setembre sempre és un mes especial, un mes ple de 
màgia. Coses belles i úniques ocorren quan l’estiu acaba 
i comença el camí cap a la tardor. Aquest estiu esperava 
l’arribada de setembre més que mai.

El 6 de setembre vaig conèixer a tots els pares i mares 
de la primera classe, 36 adults i les meves companyes 
de claustre vam iniciar un bell camí junts encenent una 
espelma per a cada alumne de la primera classe, donant 
vida i escalfor a l’aula que durant aquest curs ens acollirà.

Els dies següents entre tots vam ultimar els detalls, i el 
gran dia va arribar. Va ser dissabte, 10 de setembre. Vaig 
despertar amb tota la il·lusió que cabia en mi, i moltes 
papallones revolotejaven en el meu estómac fent-me 
tremolar mentre em dirigia a l’escola. Vaig arribar sa-
bent que tot estava a punt i que aviat arribarien les fa-
mílies. Jo seguia d’incògnit, cap alumne podia saber que 
jo seria la mestra de la primera classe, però la mirada de 
complicitat amb pares, mares i mestres estava present.

La cerimònia va començar, i jo esperava el meu moment 
acompanyada per la meva família. Es van conformar els 
grups de sisè a segon i quan va arribar el moment de 
presentar-me, sentia les papallones revolotejar a mil per 
hora. El conte va arribar a la fi i feliç vaig passar al davant. 
Aleshores la sensació d’un somni fet realitat m’envaïa.

En dir el nom de cadascun dels alumnes i alumnes de 
la primera classe, el sentiment de retrobament anava 
creixent. Els qui ja em coneixien m’abraçaven, uns altres 
em donaven la mà, uns altres transmetien desconcert. Jo 
vaig sentir moltes coses en aquell moment; felicitat, ner-
vis, il·lusió... però el sentiment que més fortament s’ana-
va afermant en mi era el de saber que estava realment 
on havia d’estar, que en aquesta escola i amb aquest 
grup era el meu lloc i que a més, tots ells, alumnes, pares 
i mestres, passaven a ser la meva segona família.

Amb les nostres flors i plens d’il·lusió i expectatives, vam 
caminar junts a la nostra classe, la primera classe, i allà 
la màgia va continuar fent el seu treball. Mirar-nos i re-
conèixer-nos, ells al mi, i jo a ells. En aquell moment es 
va refermar el vincle que ens mantindrà junts, un vincle 
que només la vida dirà quant temps perdurarà.

Natàlia Ruiz-Apilanez Ortega
Mestra de la primera classe
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També han marxat altres famílies
de l’escola. A tots us volem agraïr
el temps entre nosaltres i us
desitgem molta sort. 

El primer dia de setembre que vam anar a “l’ar-
bre caigut”, el petits d’infantil van trobar a faltar 
a la Lluma. No sé com, un d’ells va començar a 
explicar que segurament s’havia mort, fet que, 
discretament, em va confirmar més tard el jardi-
ner de la finca. La Lluma ja tenia 17 anys, i durant 
aquests 5 primers cursos a Vallgorguina havia es-
tat companya incansable d’excursions pels bos-
cos que envolten a l’escola. Adéu Lluma.

Lluma“ÉS SOLS UN ADÉU PER UN INSTANT...” 
Espai on membres de la comunitat que
marxen tenen l’oportunitat d’expressar
el seu pas per l’escola i tancar simbòlicament 
amb la comunitat.

En Samuel ens va dur l’any passat a l’escola de Vall-
gorguina i allà que hi vam anar tota la família. La Júlia, 
que ja havia estat l’any passat a Krisol, es va trobar de 
seguida com a peix dins l’aigua a la seva classe amb 
els dos amorosos professors, en Rafael i la Juliane, i 
va trobar nous bons amics que recorda sovint. Per en 
Samuel va ser un repte trobar-se amb un grup pe-
tit i de noies, però en el decurs del curs van fer bon 
encaix i trobem que ha fet una feina molt bonica i 
profitosa que li ha despertat el gust per la lectura, 
les matemàtiques i l’escriptura. Aquest any torna a la 
pública amb millors eines, gràcies.
Els pares hem trobat una comunitat de famílies i pro-
fessors que ens han rebut de tot cor i ens hem tro-
bat com a casa. Hem tingut l’oportunitat de donar 

Una onada de la vida ens va portar,
una altra se’ns emporta.

Marxem amb tristesa de l’escola i del poble... Som la 
família de la Bet, de la classe d’infantil de la Mireia i la 
Sandra. Just vam arribar aquesta primavera, amb el cor 
emocionat perquè iniciàvem un important canvi a les 
nostres vides, d’escola i també de lloc on viure. Tot era 
preciós: els arbres, l’aire, la gent del poble, els nens i ne-
nes de l’escola, les professores... Tot ens agradava i sem-
blava ajustar-se a la nostra ment, cor i cos com un guant 
que, de mica en mica, ens semblava encara més preciós 
si era possible: cada raconet de l’escola, els regals que 
van oferir a la Bet els seus companys i companyes, tot 
just acabats de conèixer, en una festa d’aniversari que 
va posar casa nostra com aquell qui diu “patas arriba”.

Érem molt conscients que no havíem anat a viure a un 
lloc qualsevol. Era “el poble de les bruixes” i les energies 
tel·lúriques podien palpar-se en el nostre dia. Tant, que 
en pocs mesos han capgirat les nostres vides, destruint 
tot allò que ja no ens deixava evolucionar i obrint-nos 
a noves realitats que teníem apartades però necessità-
vem treballar sí o sí. Així, de la nit al dia van quedar-nos 
sense feines -que no ens convenien- i la parella que for-

i rebre, de créixer nosaltres 
i de veure com el projecte 
d’escola es va consolidant.
Aquest any una bufarada 
ens ha retornat vora a casa 
i ha arribat el moment de 
dir adéu. Gràcies i us retro-
barem.

Família Martín Paz

màvem els pares de la Bet es va trencar -algú ens di-
gué: la gent que arriba nova a Vallgorguina, o es trenca 
la parella o es fa més forta. En el nostre cas, de moment 
s’ha trencat per fer-nos més forts com a individus, i les 
portes són obertes per veure què vindrà després.

Però, mentre la nostra vida s’ha fet realment molt més 
interessant, les circumstàncies que han acompanyat 
aquests canvis, sobretot econòmiques però també de 
necessitat de tenir més a prop la família per poder por-

tar a terme una criança adequada, han fet que haguem 
d’afrontar també el darrer canvi: deixar Vallgorguina i 
l’escoleta Waldorf. Per sort -diu que quan els déus tan-
quen una porta, obren una finestra- anem a viure molt 
a prop d’una altra escoleta Waldorf i això ens permetrà 
seguir oferint aquest estil d’educació a la Bet. Així que 
casa nostra seguirà respirant fadetes, nanets, cançons, 
jocs de dits i aquesta ànima tan especial que acompan-
ya l’educació Waldorf.

Mig any després d’haver arribat, marxem. Són les ona-
des de la vida i som conscients que aquesta vegada han 
anat molt de pressa, però no podem fer més que deixar-
nos portar i fluir. Fer surf per mantenir-nos drets. Pot-
ser no és el darrer cop que ens veiem, tenim aquesta 
sensació i, sí, també moltes ganes de no tancar del tot 
amb Vallgorguina. Ja ho veurem. Els déus ho diran. Pe-
tons i abraçades als nens i nenes i als seus pares, als que 
vèiem al parc, als que vèiem a la classe, als que vèiem 
quan pujàvem el pati o travessàvem la porta i també als 
que no hem vist mai però la seva essència era també a 
l’essència d’aquesta escola que ens ha tocat en el més 
profund. A reveure!

Família Camacho Molist
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Carla Guinart Ines (5a classe)

Querida comunidad somos la familia de Carla Guinart, 
el Francesc y la Ana. Estamos muy felices de volver a 
estar en la escuela después de un año muy complicado. 
Agradecemos enormemente la apertura de la escuela 
a recibirnos de nuevo. En todo momento nos hemos 
sentido acogidos y Carla es feliz con sus compañeros y 
maestros. Es una alegría para nosotros ver como Car-
la se despierta con ilusión cada dia para ir a la escuela. 
Gracias a todos por hacerlo posible.

Por último nos gustaría compartir con vosotros este 
poema de la Joana Raspall que nos viene siempre que 
pensamos en nuestra bonita escuela:

Amic, vols venir?
La tarda és molt clara,

l’aire té sentors 
de mar i muntanya.

Fugim dels sorolls
i busquem la calma

on compartirem
les nostres paraules.

Poques en direm 
i ben escoltades,

amb pau dins del cor,
llum en les mirades.

Vols venir, amic?
La tarda és tan clara!

Família Guinart Ines

Elián Márquez Erencia
(Infantil, Nanets del Bosc)
                  
Hola hermosos y hermosas,
Somos Mireia Erencia, Francisco Márquez padres de 
Elián Márquez Erencia y Hugo Márquez Erencia. Os 
queremos hacer llegar nuestra vivencia de la entrada 
del más pequeño de la casa a la escuela.

La entrada de Elián a la escuela ha sido muy acogedora, 
pues el ya tenía ganas de tener un sitio fijo donde jugar 
con niños y sentirse que forma parte de un círculo de 
juego, acompañamiento, crecimiento como es la de la 
escuela Waldorf de Vallgorguina. Como se suele decir, 
la realidad siempre supera la ficción, y aunque no te-
níamos ninguna duda de que se iba adaptar de manera 
inmediata, ya que conocemos el espacio, la pedagogía 
y a las maestras, queríamos dejar un margen por si él 
necesitará más tiempo del que pensábamos. Pero la 
verdad es que el tercer día ya se quedaba muy contento 
en la escuela y hasta duerme siesta cada día, cosa que 
des de el año y medio no hacía en casa. Genial! Elián 
de manera habitual por la mañana nos pregunta; ¿hay 
cole? Y cuando le contesto, si hijo, el dice; bien! con una 
sonrisa de oreja a oreja.

Me encanta escucharlo cantar las canciones y hacer 
gestos, escucharlo hablar de sus amigos, le gusta jugar 
con los pequeños y se deja cuidar por las niñ@s más 
grandes, estamos encantados porque sentimos que 
Elián está muy feliz, disfrutando de todo lo que esta 
gran escuela le ofrece para su evolución.

Las maestras Mireia y Sandra son unas artistas, crean 
un ambiente muy agradable en las clases, con sus can-
ciones, atención, caricias, ritmo, cuidados... He tenido 
la oportunidad de pasar una mañana en la clase y ha 

Roger Tapias Carbonell
(Infantil, Mallerengues)
                                   
JA HI SOM TOTS!
El curs passat la nostra família ja va començar l’aven-
tura Waldorf-Vallgorguina, amb l’entrada de les nos-
tres filles Mar i Helena. L’experiència del primer curs 
ha estat fantàstica i ha enriquit a tots els membres 
de la família, de manera que sens dubte aquest any 
comença a infantil el petit de la casa: en Roger.
Aquest inici ens fa especial il·lusió perquè en Roger co-
mença des del bell principi en aquesta escola que ja 

Núria Puigsegur Calvo (2a classe)

Som una familia nouvinguda a l’Escola. Estem ate-
rrant aquí dirigits per la nostra filla petita. A l’esco-
la tradicional on anava fins ara i a la que el nostre 
fill gran ha fet tota la primària, simplement no hi 
encaixava. Cada dia era un cop innecessari a la 
seva autoestima, fins al punt de desconnectar en 
certs moments. 

Com a pares ens vèiem obligats a buscar una so-
lució per tal que la nostra filla recuperés l’alegria 
que semblava haver perdut cada matí. I després 
d’informar-nos sobre diferents pedagogies alter-
natives a l’escola tradicional , hem anat a parar a 
Vallgorguina. 

De seguida hem vist que el canvi és ràpid, impor-
tant i molt positiu. Hem canviat el “no ho sé fer” 
pel “com ho puc fer?” en 2 mesos. Tot i que al prin-
cipi s’anyorava dels seus antics companys, ara està 
encantada amb el seu nou grup i entussiasmada 
amb les classes del seu mestre Ricard.

També hem estat testimonis de la implicació de 
mestres i pares en el dia a dia de l’Escola. Voldriem 
agraïr la benvinguda que hem rebut per part de 
tothom i que poc a poc ens anirem integrant en la 
manera de fer d’aquesta bonica Escola. 

Albert i Eva

Famílies que han arribat
aquest trimestre.

Un espai per presentar-se
i expressar aquests

primers dies entre nosaltres.

sido un maravilloso re-
galo. Como madre ha 
sido una gran oportu-
nidad de conectar con 
un espacio en mi inte-
rior muy acogedor y 
poder compartirlo con 
Elián me ha llenado el 
corazón de alegría, po-
día ver el brillo en su 
rostro cuando me vio 
aparecer y le dije que 
pasaría el día con él. La 
estancia en la clase fue 
inolvidable, cada uno 
de los niños sin excep-
ción me regalaron una 
mirada de esas que 
te llegan a tocar el alma. Tengo una foto en mi mente 
grabada, del momento de la comida, Mireia la maestra 
encendió una vela y a partir de aquel momento empe-
zamos a escuchar el Señor del silencio, ese que es tan 
difícil de encontrar, pues lo encontré esa mañana en la 
clases de los “Nanets del bosc”, Increíble! Eso permitió 
que los niños comieran saboreando los deliciosos ali-
mentos que sus mamas habían preparado. Que espacio 
tan cálido, cuidado, armonioso, acogedor, alegre, la cla-
se de “ Nanets del Bosc”.

Estamos muy agradecidos a todos los padres, maestros 
y niñ@s que un día emprendieron este proyecto y a to-
dos los que formamos parte de él en la actualidad.
Des de nuestro corazón deseamos que la escuela Wal-
dorf de Vallgorguina florezca juntamente con cada uno 
de vuestros corazones.

Mireia Erencia madre de Elián

sentim tan nostra. Confiem plenament en ella i en tot el 
que li pot aportar als nostres fills i a nosaltres mateixos.
Agraïts i feliços de poder formar part d’aquest projecte.

Família Tapias Carbonell
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Pau Campos Pérez
(Infantil, Nanets del Bosc)

Per a nosaltres, l’educació acadèmica del nostre fill era 
molt important. A l’Escola passen moltes hores de la 
seva vida que ajuden en el seu desenvolupament per-
sonal i social.

Teníem clar que les escoles convencionals no complien 
les nostres expectatives. Necessitàvem que la nostra Es-
cola veies a l’infant en tota la seva totalitat física, emo-
cional i espiritual. I una Escola Waldorf era la que reunia 
aquestes característiques.

Per nosaltres era una aposta no només educativa sinó 
de vida. Havíem de canviar de vivenda, de ciutat i inclús 
de comarca perquè la participació de la família a l’Escola 
pogués ser per nosaltres, la més harmoniosa possible. 

Avui donem les gràcies de que tot això pogués ser pos-
sible. Sembla que quan sents alguna cosa amb totes les 
teves forces i energies, l’univers conspira perquè així sigui.

Així que, va arribar setembre i el nostre petit amb dos 
anys i set mesos va començar l’escola a la classe dels 
nanets. L’acompanyament que ens han fet  la Sandra i la 
Mireia ha estat esplèndida, dolça i respectuosa. En Pau 
anava descobrint els espais i als seus companys al ritme 
que ell necessitava. Va establir vincles de confiança que 
l’ajudaven a transitar la nova vivència.

Oliver Rodríguez González
(Infantil, Mallerengues)

Somos la familia de Oliver Rodríguez González, que este 
año ha comenzado Infantil en la clase de las Malleren-
gas. Ante todo, muchas gracias por darnos la oportuni-
dad de compartir nuestra experiencia en la escuela.

Oliver llevaba 2 años en un cole “tradicional”. Estaba 
muy integrado con sus compañeros de clase y sus pro-
fesoras eran amables y cariñosas. Sin embargo, algo no 
acababa de funcionar. Dentro del ambiente del colegio 
era muy diferente al niño que conocíamos, se mostraba 
retraído y apenas hablaba con sus profesora. Regresa-
ba muchos días agotado y malhumorado. Por otro lado, 
tras algunas conversaciones con dirección sobre el pro-
yecto pedagógico del centro, se hizo evidente que sus 
prioridades y las nuestras eran totalmente opuestas.

Así que, con muchas dudas y tristeza por separarle de 
sus amigos decidimos que era el momento de buscar 
otro lugar para él. 

De nuestra primera visita a la escuela Waldorf recuerdo 
sobre todo la paz que se respiraba en el patio. Niños (y 
adultos) calmados, tranquilos, divirtiéndose y hablando 
en un tono agradable. A pesar de todas las conversa-
ciones, las explicaciones y el tiempo que nos dedicaron 
en la escuela, creo que ese primer minuto fue el que 
marcó la diferencia.

Oliver no quería, de ninguna manera, cambiar de cole-
gio; aceptaba volver de vez en cuando porque le encan-
to el sorral, pero no quería separarse de sus amigos. Sin 
embargo un día de verano me dijo: “mama, quiero ir a 
ese cole a donde pueden ir los papas”. Y es que la adap-
tación con la presencia de los padres, es un regalo para 
los niños y para los padres. Para ellos porque respeta 
sus necesidades de protección y para nosotros, porque 
nos da la tranquilidad de conocer su día a día.

No podem dir res mes que paraules d’ agraïment als/
les mestres per aquesta mirada tan amorosa cap als in-
fants i la veritable aposta que fan per aquest projecte 
meravellós. 

També voldríem agrair a les famílies que ens han acollit 
i acompanyat en aquesta experiència nova.

Sentim que aquesta aposta ha valgut molt la pena i ens 
sentim molt agraïts que el nostre fill pugui viure l’ etapa 
escolar acompanyat per aquesta pedagogia que omple 
el cor i l’ ànima. Gràcies!

Edu, Míriam i Pau

Senda Ferrer Pons (Infantil, Mallerengues)

Si els infants escullen els acompanyants en el seu 
viatge a la Terra. Agraïm la crida d’aquest projecte i 
d’aquesta comunitat per a fer camí plegats. La Senda 

Nerea Pérez Marín
(1a classe)
Som en Jaume i l’Alícia, els 
pares de la Nerea, vivim a 
Malgrat de Mar; estem molt 
contents de formar part de 
l’escola tot i fer poc temps que 
hi som. 

segueix els passos dels seus germans Magí (1r) i Can-
dela (5è) en aquesta bonica escola que ens ha vist 
créixer, a nosaltres i als nostres fills. 

Per a nosaltres apostar per aquesta escola no és una 
opció educativa, és una opció de vida. L’escola és una 
habitació més de casa nostra i viceversa. La incorpo-
ració d’una tercera filla en aquest projecte és un es-
forç, una gran lliçó de les coses realment importants. 

A voltes confiem, en totes les persones que ho fan 
possible: les que coneixem, les que no i les que estan 
per venir. Nosaltres ara hi som, potser més lluny del 
que voldríem, però amb l’ànima ben present. 

Gràcies Senda, per fer-nos reviure la il·lusió de començar 
de nou, amb la mirada neta, generosa i valenta.” 

Oriol i Marta
Família Ferrer Pons

Oliver está contento. Cuando vamos a buscarle a las 
12.30, no quiere irse y solemos quedarnos un rato a ju-
gar hasta que sus compañeros se van a comer. Entonces 
es cuando acepta irse. Este ratito que comparte con su 
hermana será también una ayuda para ella cuando el 
año que viene venga también a la escuela. ¡No necesi-
tara adaptación!

Su psicomotricidad ha mejorado de una forma notable. 
Ahora cuando paseamos por el bosque intenta subirse 
a los arboles y le gusta probar sus límites. Se siente más 
seguro con su cuerpo. Rafel y Julianne le ayudan dándole 
herramientas que le ayuden en sus relaciones sociales y 
poco a poco se va haciendo hueco dentro del grupo. 

Y nosotros estamos sorprendidos y abrumados por las 
ganas de ayudar, el cariño y la acogida que hemos reci-
bido por parte de las familias y también de Rafel y Ju-
lianne.  Sentimos el interés genuino por conocernos y 
hacernos sentir – a nosotros también- parte del grupo. 
Seguimos andando el camino con ilusión… gracias a to-
dos por compartirlo con nosotros. Un saludo!

Maria, Juan y Sandra

La Nerea va fer infantil a l’Escola Waldorf de Rosa 
d’Abril i ara és una sort que pugui fer la primària aquí. 
L’Alícia i en Jaume ens dediquem a la jardineria, l’hor-
ta i els cavalls.
Esperem amb el temps anar coneixent a tota la co-
munitat. Gràcies. 

Família Pérez Marín
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Arlet Roset Ruiz (Nanets del Bosc) i
Adrià Roset Ruiz (1a classe)

Ja som aquí, ja hem iniciat una nova rutina que 
dolçament estem integrant a les nostres vides. Els 
nens i nosaltres estem gaudint com un infant que 
obre els ulls per primer cop i descobreix la gran 
immensitat que s’obre davant seu. Estem enamo-
rats de les sortides de sol que ens acompanyen 
cada matí de camí a l’escola. És una aventura per 
als nostres ulls i pels nostres sentits  les olors i les 
llums que poc a poc anem descobrint des de que 
som a Vallgorguina. 

Hem sentit l’escalfor d’aquesta petita família tan 
amorosa i acollidora que heu anat formant a l’es-
cola Waldorf. Estem vivint l’escola d’una forma 
nova per tots nosaltres. Per als nens, cada dia es 
una nova oportunitat per descobrir nous reptes 
a superar, per conèixer i entendre una mica més 
aquest món que els envolta i sobretot perquè pu-
guin gaudir com a nens a través del joc i el movi-
ment. Ara tenim el nostre fill gran, l’Adrià, que 
canta tot el dia amb gran ímpetu i la nostra petita, 
l’Arlet, emparrant-se per tot arreu amb una ener-
gia que semblava que estigués latent, a punt de 
sortir. Veiem una llum en el nostre fill gran quan 
parla de l’escola que a nosaltres ens emociona.

L’escola es un espai important en la vida de l’infant, 
un espai  i uns mestres que l’acompanyen a créixer 
i a descobrir aquesta petita flama que cada un por-
ta a dins. Sentim que aquí els nostres fills podran 
ser infants feliços i acompanyats d’unes mans res-
pectuoses, càlides i amoroses. Només dir-vos grà-
cies a tota la comunitat per poder fer això possible.

Xavi i Rosa
Família Roset Ruiz

Joel Velasco Salvadó
(Infantil, Nanets del Bosc)
Hola soc en Joel, un dels nous nanets del bosc d’infantil.
He arribat nou aquest any amb molta il·lusió de co-
mençar una etapa nova amb nous companys.
Des d’un bon inici m’he trobat molt acollit per les mares 
de grup, pels alumnes i els seus pares. L’amor i la felicitat 
que ens transmet l’escola a mi i a la meva família és molt 
gran des de el primer dia.
Tot i que sóc una mica trapella, m’estic portant molt bé, 
compartint cada matí amb les meves mestres i els meus 
companys. Una de les coses que més m’agrada és anar 
al bosc i fer el pa els dimecres; jugar amb els companys 
i dinar tots plegats amb la carmanyola.
Per a mi cada dia és una aventura a viure i tot i que 
m’agradaria que els meus pares es quedessin amb mi a 
l’escola, estic la mar de bé.
Estic aprenent cançons noves, a fer boletes amb les 
mans i a conviure amb uns nens magnífics.
La meva família i jo estem molt contents de formar part 
d’aquesta comunitat.

Joel, Família Velasco Salvadó

Selma De Santis Vitrolles (4a classe) i
Inuri De Santis Vitrolles (1a classe)
Hola! Soy Maurizio, papa de Selma y Inuri De Santis 
Vitrolles. Somos una familia de padres separados, con 
vidas muy diferentes. Compartimos los niños una se-
mana cada uno. La semana de su madre que vive en el 
monte cerca de Arbúcies compartiendo sus vidas con 
burros caballos y mucha naturaleza. Y la semana que 
están conmigo, que vivo en una urbanización de Riells y 
que me dedico a trabajos de taller variado, como la car-
pintería y el trabajo del hierro entre otras cosas. Debo 
decir que lo pasamos muy bien, yo y mis niños, inven-
tando y construyendo cosas de todo tipo. Después de 
haber transcurrido el primer trimestre, tengo que de-
cir que estamos muy contentos de haber elegido esta 
magnífica escuela. Nada que ver con los varios proyec-

Morris Van Riele (2a classe)
Hello, Hereby our story! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hola familias,
Nosotros somos Morris (8), Julia (36) & Mark (40).
Nos mudamos de Holanda a España en mayo de 
2014, por cuestiones de trabajo.
Una vez en Catalunya nos trasladamos de Lloret de 
Mar a Girona y ahora desde el verano de 2015 te-
nemos una pequeña casa en la zona de Hostalric 
(Gaserans). Nos encanta vivir en de la naturaleza. 
En nuestra casa tenemos dos perros (Nana y Bas-
sa), dos conejillos de Indias (Jim y Jam), tres gatos 
(Chocolate, Churro y Dickie) y cinco pollos corrien-
do por los alrededores!
En nuestro tiempo libre, nos encanta ir de excur-
sión o visitar algunos de los muchos lugares históri-
cos o hermosas ciudades de la región.
Morris empezó en esta escuela en septiembre 
pasado, en la clase de Ricard. En Holanda, Morris  
también solía ir a una escuela Waldorf, por lo cual 
es genial para nosotros continuar aquí. A pesar de 
que no hemos llegado hace mucho, nos sentimos 
bienvenidos y como en casa.
¡Muchas gracias y esperamos conocerles a todos!

Mark Van Riele

Simón
Simal
Reverter
(Infantil, Nanets del Bosc)

¡Hola, somos Simón, su mama Meritxell y su papá Na-
cho! Hace un tiempo, cuando descubrimos que en 
Vallgorgina había una escuela Waldorf y que ese lugar 
nos emitía una vibración especial, decidimos acudir a 
conocerlo el día de puertas abiertas, nuestra sorpresa 
fue totalmente positiva, de alguna manera aquello res-
pondía a una idea que llevábamos dentro pero que no 
teníamos definida, un lugar acogedor con maestros lle-
nos de sensibilidad y mucha vocación, y aunque nues-
tro conocimiento con todo lo Waldorf y la teosofía era 
realmente limitado, pensamos que estábamos en el si-
tio donde Simón, su madre y su padre encontrarían un 
lugar donde crecer con amor.

En todo este tiempo de curso que llevamos en la esco-
leta, no ha podido ser más positivo, Simón está muy fe-
liz, cuando vamos a la escuela y cuando sale a las tres, 
realmente se nota que está muy a gusto allí dentro, en 
casa está muy cantarín y nos sorprende con canciones 
que poco a poco nos va enseñando, se le nota tranquilo 
y con una armonía interior desconocida hasta entonces.
Por mi lado la conexión con las maestras Sandra y Mi-
reia es estupenda, me encanta hablar con ellas y expli-
carles inquietudes y dudas con respecto a la crianza y la 
educación y me llama la atención que ellas escuchan a 
los niños, sus historias e inquietudes, parecerá normal, 
pero creo que no es común en esta sociedad en la que 
estamos viviendo,escuchar a los niños. Para mí es toda 
una sorpresa positiva.

La integración en esta “comunidad” de padres/madre 
alumnos y maestr@s está siendo realmente sencilla, 
maldita sea!! La gente es estupenda, atenta y sensible, y 
te preguntan por cómo lo llevas, las dudas o lo que sea, 
con el cariño de las personas buenas. Realmente esta-
mos todos adquiriendo nuevas costumbres muy positi-
vas, como no comprar los regalos para los cumpleaños si 
no hacerlos, tender hacia la madera y la lana como ma-
teriales cálidos y que acompañan mejor que otros. Y en 
definitiva funcionar con armonía. Un beso y un abrazo 
cálido para todos.

Nacho Simal 

tos de educación libres que hemos estado probando sin 
resultados. Estamos contentos de los métodos que se 
emplean pues los niños están contentos y espero que 
sigan así. 

Maurizio De Santis



La festa de la llum 2016

Endins del cor del temps
Despert guardo la casa.
En donaré la clau
A la llum que s’atansa,
La caminada nit
A poc a poc és alba.
Salvador Espriu

La nit avançava a poc a poc, anava baixant per la mun-
tanya, acaronat primer l’obaga, després els camins que 
duen a la vall, fins que va arribar al pati de l’escola i es va 
esmunyir per les portes i finestres de les aules en silenci 
i amb gran sorpresa va trobar llum.

M’encanta la festa de la llum, simplement perquè és 
preciosa. Ja fa tres anys que gaudeixo d’aquesta mera-
vellosa experiència i cada any la visc amb el cor, com un 
infant. Quan em giro i miro al meu voltant i veig un camí 
de llum, fet per persones, amb fanals que ballen a dife-
rents alçades, amb diferents moviments i ritmes, amb 
diferents formes, simplement veig bellesa.
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Sabieu què...?
• La nostra comunitat està forma per 225 persones.
• Actualment som 64 famílies (66 dones i 61
homes) i 89 alumnes (51 nens i 38 nenes).
• El claustre està conformat per 13 mestres
(10 dones i 3 homes) mentre que a junta en són
7 persones (5 dones i 2 homes).

En família

Els bons amics en ruta

Els bons amics és una iniciativa que va partir d’algunes 
famílies de l’escola fa més d’un any per poder compartir 
estones i reptes més enllà de la geografia escolar. Una ma-
nera de conèixer-nos més mentre caminem i descobrim 
els secrets del parcs naturals que ens envolten, i a vegades 
ens enfilem i hem fet ja algun cim, petits i grans, respec-
tant els ritmes però sorpresos de l’energia i l’empenta dels 
nostres fills i filles, i per alguns de la nostra també.

Els bons amics, és un grup excursionista en formació, 
que un dia voldria esdevenir un centre excursionista a 
Vallgorguina, on per estrany que sembli no n’hi ha cap. 
És una iniciativa que neix de famílies de l’escola però 
oberta a tota la comunitat i al municipi. On lloc on rela-
cionar-nos amb altres famílies atretes per la muntanya, 
els senders i els paradisos naturals. Perquè caminar en 
companyia és un plaer pels més xics i els més grans i 
la constatació també que les persones quan s’uneixen 
amb un propòsit arriben més enllà que si ho fessin soles.

A les acaballes de l’estiu vam fer diverses sortides, algu-
nes de proximitat pels voltants de Vallgorguina, Olzine-
lles i d’altres un xic més lluny com al Turó de l’Home i les 
Agudes, amb una assiduïtat d’una sortida cada 15 dies. 

• L’escola també compta amb una 1 secretària i
1 persona de neteja.

* Algunes persones de la comunitat tenen fins a 3 rols 
(família, mestre i junta). Evidentment aquests casos 
només estan comptabilitzats com a un.

Amb l’entrada de la tardor i els temps plujós hem sortit 
menys però la iniciativa no es refreda, sinó que s’adapta 
a l’estació.

Fins ara hem estat funcionant a través d’un grup de 
WhatsApp on s’indica el dia de la sortida, la ruta, la pre-
visió de temps i d’altres aspectes a tenir presents. Tam-
bé es comparteixen propostes culturals interessants de 
la zona. Tanmateix acabem d’obrir un compte de correu 
electrònic: lesrutesdelsbonsamics@gmail.com per po-
der enviar amb més detall les dades de les excursions 
i arribar a un públic més ampli, ja que el WhatsApp és 
una aplicació que no tothom utilitza. Entre dues o tres 
persones preparem les rutes, si algú està interessat en 
formar part de l’ànima dels bons amics i té experiència 
excursionista estarem encantats d’ampliar aquest nucli. 

Si voleu participar o rebre informació de les propostes 
només cal que envieu un missatge a:
lesrutesdelsbonsamics@gmail.com.

Noe Alcàzar i Carles Güell
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Cada fanalet porta encesa la metàfora de la llum inte-
rior, però també la de la llum col·lectiva; i és que una 
llum m’il·lumina, però moltes llums il·luminen el camí i 
m’acompanyen. I això és el que fem en aquesta escola 
com a comunitat.

Per tant, quan miro el cuc de llum que formem pares, 
mares, alumnes i mestres de l’escola Waldorf, sento que 
filem els nostres cors amb fil d’amor a tot el que ens en-
volta i ens forma, a la vida que ens batega, i a la bellesa 
que ens dóna la seguretat per créixer.

La festa d’enguany va aportar una innovació respecte a 
les d’altres anys: l’espera a la foscor de Sant Martí, el 
bon cavaller, portant la flama damunt el seu cavall. Per-
sonalment ho vaig gaudir molt, perquè va afegir a la fes-
ta misteri i sorpresa. I una metàfora més: si compartim 
la nostra llum, fem brillar els altres, i fem brillar el món.
Així que us convido a recordar la cançó “Aquí la llum sóc 
jo”....”oh llum, oh llum, brilla ben fort” i a brillar cada dia.

Núria Fabón Resina
Mare d’Infantil (Els nanets)
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La caseta de les arrels 
Espai de mares de dia 
a Vallgorguina

Contacta’ns 
Mariana 661349839 
Vera 661259873 

L’acudit

Un home va pel carrer fent salts i gratant-se quan es 
troba amb un amic que, molt estranyat, li pregunta:
- Però què et passa?
- En confiança, entre tu i jo: estic ple de polls i no paren
de molestar-me. 
- Això s’arregla amb una mica d’alcohol.
- Sí, home! No els aguanto així i vols que els aguanti 
borratxos...

El conte, per Anne Nott

Maschenka i l’ós
Una vegada hi havia un avi i una àvia que vivien a prop 
d’un bosc. Tenien una néta que es deia Maschenka. Un 
dia Maschenka volia anar al bosc i els va dir:

- «Avi, àvia! No vull estar més ací a dins, vull anar al bosc 
a buscar bolets i móres; si us plau, deixeu-m’hi anar».

- «Noia, fa un bon dia! Vés a buscar bolets i móres, però 
fixa’t en el camí i torna a abans no es faci fosc».

Maschenka se’n va anar al bosc. Collint bolets i móres 
no s’havia adona’t que havia perdut el camí i no sabia 
com tornar a casa. Va seguir caminant fins que va tro-
bar una petita casa feta amb troncs; va trucar, i com 
que no responia ningú va entrar-hi. En aquesta casa hi 
vivia un ós, i quan va arribar el vespre va dir:

- «Qui ets tu?, no et deixaré sortir. Hauràs d’encendre’m 
el foc, fer-me el menjar, i endur-me el beure».

Maschenka es va haver de quedar i treballar per l’ós. 
Cada dia al matí quan sortia, li deia a Maschenka :

- «T’has de quedar a casa, perquè si et tro-
bo pel bosc et devoraré»

Maschenka tenia moltes ganes de veure 
els sus avis i sempre pensava que podria fer 
per anar-los a veure.

Un dia va tenir una idea: va agafar llet i fari-
na, va fer un pastís i li va dir a l’ós:

- 

- «Si et plau, deixa’m anar a casa dels meus avis, encara 
que només sigui per un dia, els he fet aquest pastís».
Però l’ós li va dir:

- «No et deixaré pas sortir d’ací, però dóna’m aquest pas-
tís tan bo, que jo mateix els hi duré».

Aquesta idea li va agradar molt a Maschenka que, tot por-
tant un cistell gran, li va dir:

- «Posaré aquest pastís dins el cistell, però sàpigues que et 
veuré siguis allà on siguis. No obris el cistell per menjar-te 
el pastís: i ara, si et plau, surt a fora a veure quin temps fa.»

Mentre l’ós sortia a fora, Maschenka es va amagar dins 
el cistell, es va posar el pastís al damunt, i ho va tapar tot 
amb unes tovalles.

Quan va tornar l’ós, Maschenka ja no hi era, però com que 
el cistell ja estava a punt el va agafar i se’n va anar.

Caminava i caminava. El pastís feia una olor tan bona que no 
ho podia resistir, es va asseure damunt d’un tronc i va dir:

- «En aquest tronc m’asseuré i aquest pastís menjaré».

Maschenka va respondre ràpida:

-«Que et veig, que et veig!
En aquest tronc no t’hi has de quedar,
i aquest pastís no t’has de menjar.
A casa dels avis l’has de portar».

I l’ós tot sorprès va dir:

- «Caram, caram aquesta noia no és pas ximple, amb els 
seus ulls tot ho veu, fins i tot la fulla d’un roure, veu!»

Va agafar un altre cop el cistell, i va continuar el seu 
camí. Quan ja era molt lluny de casa, i l’olor tan bona de 
pastís li feia venir gana altre cop, es va asseure de nou 
damunt un tronc, i va dir:

- «En aquest tronc m’asseuré i aquest pastís menjaré».

Maschenka va respondre ràpida:

-«Que et veig, que et veig!
En aquest tronc no t’hi has de quedar,
i aquest pastís no t’has de menjar.
A casa dels avis l’has de portar».

I l’ós tot sorprès va dir:

- «Caram, caram aquesta noia no és pas ximple,  amb 
els seus ulls tot ho veu, fins i tot la fulla d’un roure, veu!»

Tot sospirant va agafar el cistell i va seguir el seu camí 
fins que va arribar al poble.

Va trucar a la porta dels avis:

- «Obriu-me de pressa que us porto un present de 
Maschenka!».

Llavors els gossos van començar a bordar, l’ós es va es-
pantar, va deixar el cistell al costat de la porta i se’n va 
anar corrents fins al bosc.

Els avis van obrir la porta, van agafar el cistell per veure 
què hi havia a dins i, quina alegria tan gran quan van 
veure que era Maschenka!

La nena els ho va explicar tot, i els va prometre que s’es-
taria amb ells per sempre més.
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Oh, corona d'Advent, 
llum en l'obscuritat. 
Alegria que jo sento,
en mirar ta quieta pau. 

Una espelma a l'inici, 
més tard dues lluïran. 
Quan ja siguin tres i quatre, 
arribarà el Nadal.
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Jo sé una rondalla, 
jo sé una cançó 

d’una aranya amiga 
de Nostre Senyor.

Dins de l’Establia
se n’entrava un jorn, 

fila, fila, fila, 
teranyina d’or,

del bou a la mula, 
de la mula al bou, 

del pessebre al sostre 
l’aranya hi fa un pont. 

Quan la nit arriba, 
quina resplendor! 

Josep i Maria...
i un diví Nadó... 

No té camisola, 
l’aranya se’n dol, 

fila, fila, fila, 
brinets de poliol, 
randa lluminosa 
damunt l’infantó. 

Mn. Anton Navarro

L'aranya

Nadala
Retrospectiva
Activitats, actuacions i altres activitats 
d’aquest trimestre

DESEMBRE
Dijous, 22:  - Finalització de les classes del primer trimestre.
                    - Inici de les vacances de Nadal.
                    - Representació de Primària: els Pastorets.

Diumenge, 4: Fira de Nadal.

Divendres, 2: Pedagògica Infantil Mallerengues.

NOVEMBRE
Cap de setmana, 26-27:  Fira del Bosc i la Pagesia.

Dissabte, 26: Reunió de la Xarxa d’Iniciatives Waldorf de
                      Catalunya a Tretze Vents.

Dissabte, 26: Taller de Nines de nusos a càrrec d’Anne Nott.

Divendres, 25: Pedagògica 2a classe.

Dijous, 24: Acondicionament de la 5a i 6a classe.
                   Finestres extres.

Dissabte, 19: Pedagògica Infantil Nanets.

Divendres, 18: Taller per estimular les nostres capacitats
                         curatives a càrrec de Georgina Pont.

Divendres, 11: Festa de la Llum.

Dissabte, 5: Taller de Nines de Llana de Peu a càrrec
                     d’Anna Colomer.

OCTUBRE
Dilluns, 31: Celebració a l’escola de la castanyada. 

Dissabte, 29: Jornada de manteniment escola.

Divendres, 28: Acondicionament de la 5a i 6a classe.
                         Finestres extres.

Divendres, 28: Xerrada Agricultura Biodinàmica.
                         Llum i aliment per l’ésser humà a càrrec
                         de Joan Salicru.

Dissabte, 22: Taller de Feltre a càrrec de Tamara Möller.

Divendres, 14: Visita horta Salicrú. Introducció al món de la 
                         biodinàmica.

Dissabte, 8: Assemblea General.

Divendres, 7: Pedagògica 5a classe i 6a classe.

Dimecres, 5: Pedagògica 3a classe i 4a classe.

SETEMBRE
Divendres, 30: Pedagògica 2a classe.

Dimecres, 28: Pedagògica 1a classe.

Dissabte, 17: Reunió de la  Xarxa d’Iniciatives Waldorf de
                       Catalunya a Rosa d’Abril.

Dilluns, 12: Inici de les classes del primer trimestre del
                    curs 2016-17.

Dissabte, 10: Festa d’inauguració del curs escolar 2016-17.

Dimecres, 7: Primera reunió del curs Infantil Nanets.

Dimarts, 6: Primera reunió del curs 1a classe.

Dilluns, 5: Primera reunió del curs Infantil Mallerengues.
                 Pedagògica 4a classe.

Divendres, 3: Jornada de treball acondicionament escola.



Directori de professionals,
activitats comercials i serveis oferts per les famílies de l’Escola Waldorf de Vallgorguina.

Hem aplegat tots els contactes de les famílies que voluntàriament han volgut aparèixer per a conformar el nostre 
primer directori de professionals i activitats de la comunitat. Així si algú busca un lampista, un terapeuta, una mestra 
de ioga, un traductor, un fuster, una nina de feltre… el primer lloc on pugui consultar sigui dins la mateixa comunitat. 
Vol ser una manera d’enfortir i crear xarxa, alhora que vol incidir en la nostra esfera econòmica, ja que donant feina 
a un professional de casa, “tanquem el cercle” alhora que aquests diners també revertiran indirectament en l’escola.

Agenda:
• 9/01/2017: Inici de les classes del segon trimestre.

• 27/01/2017: Taller  per estimular les nostres 
capacitats curatives. Sistema rítmic. 

• 10/02/2017: Taller  per estimular les nostres 
capacitats curatives. Sistema metabòlic. 

• 24/03/2017: Taller  per estimular les nostres 
capacitats curatives. Sistema neurosensorial i 
sistema motor. 

• Del 20/02/2017 al 26/02/2017:  Setmana de 
formació de mestres.

• 24/03/2017: Taller  per estimular les nostres 
capacitats curatives. Sistema neurosensorial i 
sistema motor. 

• 07/04/2017: Darrer dia classes. Inici vacances 
Setmana Santa.

*La resta d’activitats s’actualitzaran en el web i a 
través del correu setmanal.

42

Larailaquí, la revista de l’escola. 1er trimestre · #4 Nadal 2016

43

ALIMENTACIÓ I RESTAURACIÓ:
Gaia Ecobotigues, S.L.U.: Fruita, verdura i més... 100% ecològic certifi-
cat. Tels. 93 516 10 09 - 652 83 10 69 Email: gaiasantceloni@gmail.com 
Liliana i Aleix, pares de Joan David Romero

Wild Food Caravan: Raw food & vegan. Alimentació, vitalitat i 
consciència. Tel. 677 05 83 92 Email: wildfoodcaravan@gmail.com
Marta Pons, mare de Candela (2006), Magí (2009) i Senda (2013).

Yogi Tea: Presència en esdeveniments per donar a conèixer el pro-
ducte i venta directa de Yogi Tea. 
Tel. 649 18 03 25 Email: ambalimama@hotmail.com
Vivian Oset Visa, mare de Kalyan i Narayan

COMUNICACIÓ I DISSENY GRÀFIC:
Mònica Pera Colom • Disseny Gràfic: Creació, disseny i assesso-
rament d’imatge per a empreses i particulars (logotips, tríptics, 
díptics, targetes, fliers, cartells, anuncis premsa, publicitat, webs, 
newsletters, etc...). Tel. 686 51 41 62
Email: monica@monicapera.com Mònica Pera Colom, mare de Ona

CONSTRUCCIÓ I REFORMES:
Albert Lopez Rincon: Reparacions en general “Manetes”. Electricitat, 
lampisteria, fontaneria i fusteria. Muntatge de cuines i col·locador 
de parquet. Reparació d’electrodomèstics. Tel. 603 64 27 45 Email: 
albert800@gmail.com Albert Lopez Rincon, pare d’Eloi Lopez Guix

Ecofusteriagara: Construcció ecològica. Fusteria i ebenisteria amb 
materials ecològics.  Tel. 656 85 03 44
Email: Eric33.garcia@gmail.com Eric Garcia, Pare Celeste (infantil)

Sergi Claveria Reformes Integrals: Obras, Reformas con Paleteria, 
lampistería , fontanería.
Tel. 628 94 73 30 Email: sergiclaveria@msn.com
Sergi Claveria Belda, pare de Iona Claveria Cuyàs

DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SALUT I TERÀPIES:
Ànimakine Kinesiologia: Tractament, a través de la Kinesiologia, de 
tots els desequilibris i bona eina per aquells que estan en un camí 
d’autoconeixement i evolució espiritual. 
Tel. 699 96 32 03 Email: yolandacapellas@yahoo.es
Yolanda Capellas, mare de Gemma i Jana Aregall Capellas

Coach Espiritual & Almaries: Lectures de l’ànima mitjançant la visió 
sensorial. Alliberació dels condicionaments del passat, descoberta 
del potencial present i obertura a les possibilitats de futur.
Tel. 639 18 20 98 Email: evacoachpersonal@gmail.com
Eva Sáinz Amillo, madre de Guillermo López

EnEsenciaTU: Terapia Gestalt, assessorament en l’àmbit educatiu i 
acompanyament en la criança. 
Tel. 665 87 71 21 Email: info@enesenciatu.com
Yolanda Valiente Pavón, mare d’Éire Valiente Fabó

Equinoteràpia social i emocional:
Equinoteràpia per treballar qualsevol aspecte personal a través 
dels cavalls: temas d’educació emocional, dificultats d’aprenentat-
ge etc...  Tel. 617 48 45 35 Email: equinoterapiasocial@gmail.com
Susanna Gimenez Bou, mare d’Haritz i Matilda

Escuela de Coaching Lúdico: Cursos, tallers i xerrades sobre el tre-
ball del joc amb adults.
Tel. 609 18 76 90 Email: enriqueaguilar@la-escuela.net
Enrique Aguilar Ferraz, pare de Pau

Espacio Mándala: Ioga, centres d’energia, dansa de l’úter i lloguer 
de sala, a l’entorn natural de Santa Maria Palautordera, a Can Paga.
Tel. 617 82 73 96 Email: bettamarzio@gmail.com
Elisabetta Marzio, Madre de María Arcos Marzio

Fèlix Obradó Fisioterapia i Acupuntura: Tractament del dolor.
Tel. 609 16 81 63 Email: felixobrado@hotmail.com
Fèlix Obradó Carriedo, pare de Biel Obradó De Solà

Fisioterapia per a la dona: Prevenció, tractament i rehabilitació del 
sòl pelvià femení. Revisió i rehabilitació postpart. Tractament d’in-
continències, descens d’òrgans, molèsties i d’altres patologies ab-
domino pelvianes. Classes de Gimnàstica Abdominal Hipopressiva.
Tel. 680 44 40 83 Email: estherdesola@hotmail.com
Esther De Solà Muñoz, mare de Biel Obradó De Solà

Ioga per a tots: Ioga per a totes les edats. Projecte que vol portar el 
Ioga a qualsevol àmbit de la vida. Dirigit a infants de 6-12, adoles-
cents, pares, professors, avis.
Tel. 692 73 01 47 Email: mirerga@msn.com
Mireia Erencia Garcia, mare d’Hugo Marquez

Kundalini Ioga: Professora de Kundalini ioga per adults, embaras-
sades, mares i bebès; Terapeuta de Shiatsu.
Tel. 649 18 03 25 Email: ambalimama@hotmail.com
Vivian Oset Visa, mare de Kalyan i Narayan

Massatge Ayurveda: Massatge ayurvèdic per a l’auto coneixement i el 
benestar. Tel. 620 19 36 14 Email: 73walnut@gmail.com
Gemma Aragonès Alconchel, mare de Martina i Ferran

Mujer Consciente: Acompanyament terapèutic a dones i famílies. 
Constel·lacions Familiars. Cercle de Dones.
Tel. 620 27 10 24 Email: carmerosety@yahoo.es
Carmen Hernández Rosety, madre de Pau Aguilar

Teràpia Gestalt i Constel·lacions sistèmiques: Teràpies individuals 
amb enfoc Gestalt; constel·lacions individuals i grupals familiars i 
sistèmiques. Tel. 654 23 46 69 Email: ruthiumm@gmail.com
Ruth de Diego i Mateu, mare de Miquel Colomer i de Diego

Trobada amb Un Mateix: Treball terapèutic i d’autoconeixement. 
Tel. 618 39 82 43 Email: trobadaunmateix@gmail.com
Miquel Angel Sànchez Muñoz, pare de Martina i Ferran

EDUCACIÓ:
La caseta de les Arrels: Mare de dia. Espai per a infants d’1 a 3 anys.
Tel. 661 34 98 39 Email: noamariana@yahoo.com
Mariana Noacco Porqueres, madre de Ezequiel, Nayara y Micaela.

ESPIRITUALITAT:
Llum i Consciència: Canalitzacions i tallers de contacte amb el món 
espiritual i els éssers de llum.
Tel. 656 49 02 16 Email: Llumiconsciencia@gmail.com
Mª Mercè Carbonell, mare de Mar, Helena i Roger.

ESPORTS I AIRE LLIURE:
Solei Bikes: Construcció artesanal de quadres de bicicletes a mida. 
Tel. 628 02 44 89 Email: marcossolei@gmail.com
Marcos Bravo, pare d’Hugo i Nora

JARDINERIA:
Carles Güell, jardineria forestal: Desbrossaments de parcel·les, fin-
ques i tala d’arbres.
Tel. 627 32 98 27 Email: carlesguell11@gmail.com 
Carles Güell Ortega, pare de Bruna Alcazar Güell

Jardineria Cambium: Creació, construcció i manteniment de jar-
dins, fent servir planta autòctona, rústica i de baix consum d’aigua i 
un estil naturalitzat de jardí. Tels. 669 15 38 10 - 93 688 91 79
Email: jardineriacambium@gmail.com
Carles Rodà Maymó, pare de Guillem, Berta i LLuna

Transporterra.com: Botiga online de productes de jardineria. 
Transport i serveis de grua.
Tel. 658 85 18 53 Email: joan@transporterra.com
Joan Mas, pare d’Arnau i Martí

Per a modificar qualsevol dada de cara a properes edicions o en la 
versió digital que publicarem en el web, així com per a donar-vos 
d’alta si encara no apareixeu, contacteu amb:
larailaqui@escolawaldorfvallgorguina.cat
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Una estrella brilla allí,
en la llanura lejana.
Una estrella brilla allí,
en esta noche cerrada.

Reyes Magos seguirán
desde lejanos caminos.
Reyes Magos seguirán
la estrella del Paradiso.
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Encontraron a Jesús
en un establo sencillo.
Encontraron a Jesús,
que del cielo ha descendido.

A Jesús le ofrecerán
Oro, Incienso y Mirra.
A Jesús le ofrecerán
por ser criatura divina.
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Una estrella brilla allí,

en la llanura lejana.
Una estrella brilla allí,

en esta noche cerrada.

Reyes Magos seguirán
desde lejanos caminos.
Reyes Magos seguirán

la estrella del Paradiso.

Encontraron a Jesús
en un establo sencillo.

Encontraron a Jesús,
que del cielo ha descendido.

A Jesús le ofrecerán
Oro, Incienso y Mirra.

A Jesús le ofrecerán
por ser criatura divina.

    


