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Presentació de l’equip de canalla

Hola a tothom! Som la Mireia Arcos,  la Noelia González, la Magda Pi i l’Ainhoa Pla,  l’equip de 
canalla d’aquest any.  Per aquest any ens hem plantejat els següents objectius globals i les següents 
normes per a la canalla:

OBJECTIUS DE CANALLA 2016
Desenvolupar un sentiment de colla 
Desenvolupar un bon clima entre la canalla
Aconseguir treure el màxim profit d’un mateix
Assolir l’objectiu d’un mateix
Assolir l’objectiu personal
Màxima comunicació i transparència per part de l’equip a la canalla i a les famílies
Aconseguir el màxim compromís per part de la canalla i les famílies
Establir rutines d’assaig i actuació
Millorar a nivell tècnic les diferents posicions i passos a l’hora de pujar

NORMES CANALLA 2016
• Puntualitat als assajos i, si un/a nen/a no pot venir a assaig, els pares hauran d’informar a l’equip 

de canalla.
• Cada nen/a ha de portar el seu casc. 
• Si el casc es trenca per mal ús o es perd, la família n’haurà de pagar un de nou.
• El segon cop que el/la nen/a es deixi el casc, no podrà pujar.
• A assaig s’ha de portar camisa, pantalons que no siguin malles (sobretot pels dosos), casc, faixa 

i dos mocadors (un pel cap i un per la faixa).
• A actuació, la canalla ha d’estar amb l’equip de canalla en el lloc fixat. Si no és per causa major, 

els pares no han d’estar amb la canalla fins al final.
• Els nens que no fan castells no poden venir a assaig de canalla si no és perquè ho volen provar. 

A assaig general i a diades podran estar amb la cangur sempre i quan formin part de la colla
• Abans d’actuació, només l’equip de canalla pot parlar amb la canalla. Si els volem donar algun 

missatge que sempre sigui positiu.
• 
L’equip de canalla.

CANALLA
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L’ARTICLE

Ja quedarà a la cronologia històrica de la colla 
que el nostre primer local d’assaig ha estat (i 
encara és) l’escola Sant Jordi de Pineda de Mar. 
Ha estat però una casualitat que el primer 
local hagi estat l’escola Sant Jordi de Pineda, 
com podia haver estat qualsevol altre escola o 
pavelló de quasevol dels pobles de la colla o 
potser és que l’escola Sant Jordi ja estava 
predestinada a acollir una colla castellera en 
el seu interior?

A banda del gimnàs (i del seu sostre) us heu 
fixat amb la resta de l’edifici de l’escola? heu 
vist que té algunes particularitats que la fan 
una mica especial? diferent del que estem 
acostumats a veure en altres escoles? el mateix 
terrat on hem anat a assajar alguna vegada, o a 
practicar pilars amb les escales, l’heu vist enlloc 
més? heu trobat en cap altra escola un hall tan 
gran i tant cèntric dins l’edifici escolar com el de 
l’escola Sant Jordi? heu arribat a pensar que 
la la singular distribució dels espais de l’escola 
Sant Jordi té un propòsit educatiu en si mateix?

Vet aquí algunes respostes:
Sovint, la configuració arquitectònica de les 
escoles cerca només la funcionalitat de l’edifici 
(els espais es dibuixaven tenint en compte 
estríctiament el seu ús i especialment pensant 
en l’aula com a espai d’ensenyament); és per 
això que moltes escoles són blocs de plantes 
orientats al sud-est amb una successió d’aules 
soleiades i ben il·lumindades amb accesos 
per passadissos llargs. Amb això es busca la 
màxima funcionalitat de l’aula pensada com el 
centre d’activitat de l’aprenentatge.

L’edifici de l’escola Sant Jordi no parteix d’aquest 
model d’escola. A l’escola Sant Jordi, les sales 
comunes, el hall, la biblioteca, el gimnàs i el 
pati constitueixen el cor de l’escola. 
Us heu fixat la quantitat d’ambientació que al cap 
de l’any mostra el hall de l’escola? us vau fixar 
que fins i tot per un temps va estar ambientat 
amb uns castellers de paper?

A l’escola Sant Jordi la vida escolar se 
centra a l’entorn d’un espai central comú on 
successivament es desenvolupa la vida social de 
l’escola (música, reunions, representacions…); 
l’espai del hall de l’escola té precisament 
aquesta voluntat (encara que fins i tot sols 
sigui a vegades anivell psicològic) de recrear 
l’ambient d’una plaça pública, de ser el centre 
d’una petit poble. I a l’entorn de la plaça (el hall) 
s’hi troben petits espais comuns, racons de joc, 
de treballl...que normalment es troben dins les 
pròpies aules. Aquests petits espais fins i tot 
subtitueixen els passadissos. Heu observat que 
a diferència d’altres escoles, l’escola Sant Jordi 
no disposa de grans passadissos? I finalment sí 
que arribem a les aules tancades, aquell espai 
amb un grau d’intimitat paral·lel al de la casa 
urbana. 

La resposta a tot això és que hi ha la voluntat 
que l’edifici de l’escola s’adeqüi a la voluntat 
de fer pedagogia activa a l’escola, és a dir, que 
l’escola no sigui només un lloc de transmissió 
de coneixement (allò que s’ensenya a les 
aules) sinó també que sigui una escola 
pedagògicament activa; per aquesta lògica, 

L’escola Sant Jordi: Un espai predestinat a 
acollir ‘Els Maduixots’?
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CARRER  MOSSEN JACINT VERDAGUER

CARRER  JAUME BALMES 

AULA 3
S.U.: 55,67 M2 
H.: 2,90 M

AULA 2
S.U.: 54,19 M2 
H.: 2,90 M

WC 2
S.U.: 10,54 M2 
H.: 2,90 M

PARVULARI 1
S.U.: 51,88 M2 
H.: 2,90 M

SALA PROFESSORS
S.U.: 17,85 M2 
H.: 2,90 M

MAGATZEM
S.U.: 8,92 M2 
H.: 2,90 M

SALA VISITES
S.U.: 8,77 M2 
H.: 2,90 M

SECRETARIA
S.U.: 14,79 M2 
H.: 2,90 M

SALA PROFESSORS 
PRIMARIA
S.U.: 27,61 M2 
H.: 2,90 M

DIRECTOR PRIMARIA
S.U.: 9,97 M2 
H.: 2,90 M

AULA MUSICA
S.U.: 45,79 M2 
H.: 2,90 M

BIBLIOTECA
S.U.: 77,90 M2 
H.: 2,90 M

VESTIDORS
S.U.: 54,02 M2 
H.: 2,90 M

MENJADOR
S.U.: 55,67 M2 
H.: 2,90 M

LABORATORI
S.U.: 54,41 M2 
H.: 2,90 M

NETEJA
S.U.: 3,96 M2 
H.: 2,90 M

WC 1
S.U.: 13,52 M2 
H.: 2,90 M

PORXO
S.U.: 143,61 M2 
H.: 2,90 M

GIMNÀS
S.U.: 109,00 M2 
H.: 2,90 M

ESCALA
S.U.: 22,35 M2 
H.: 2,90 M

WC 3
S.U.: 7,15 M2 
H.: 2,90 M

CIRCULACIONS
S.U.: 113,05 M2 
H.: 2,90 M

WC 2
S.U.: 45,79 M2 
H.: 2,90 M

PORXO
S.U.: 22,71 M2 
H.: 2,90 M

CIRCULACIONS
S.U.: 51,88 M2 
H.: 2,90 M

CIRCULACIONS
S.U.: 12,18 M2 
H.: 2,90 M

CIRCULACIONS
S.U.: 89,65 M2 
H.: 2,90 M

SALA GRAN POIVALENT
S.U.: 153,00 M2 
H.: 2,90 M

02 AUDITORIA TÈCNICA CEIP SANT JORDIPLANTA BAIXA. ESTAT ACTUAL

escala 1/300 data gener de 2008

PINEDA DE MAR

promotor DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI D'EDUCACIÓ
                  AJUNTAMENT DE PINEDA DE MARARQUITECTURA REHABILITACIÓ I URBANISME, S.L.

DISTRIBUCIÓNS i SUPERFICIES 

NORMES URBANISTIQUES I SUPERFICIES 

PLANTA PRIMERA

Sostre Planta Baixa 1.386,40 M2

TOTAL SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 2.352,30 M2

Sostre Planta Primera 876,90 M2

Superficie Total Parcel.la 4.194,97 M2
Coeficient d'Edificabilitat 0,60 M2T/M2S

Porxos Planta Baixa (50 %) 89,00 M2

PLANTA BAIXA

Edificabilitat Màxima 2.516,98 M2
Sup. Edificabilitat Disponible 164,68 M2

- 0,45

+ 2,10

+ 4,55

+ 3,35

+ 3,35

CIRCULACIONS
S.U.: 222,75 M2 
H.: 2,90 M

AULA 1
S.U.: 56,03 M2 
H.: 2,90 M

AULA 2
S.U.: 54,19 M2 
H.: 2,90 M

AULA 3
S.U.: 53,77 M2 
H.: 2,90 M

AULA 4
S.U.: 54,94 M2 
H.: 2,90 M

AULA 5
S.U.: 55,65 M2 
H.: 2,90 M

AULA 6
S.U.: 54,18 M2 
H.: 2,90 M

AULA 7
S.U.: 53,82 M2 
H.: 2,90 M

AULA 8
S.U.: 54,19 M2 
H.: 2,90 M

WC 1
S.U.: 22,23 M2 
H.: 2,90 M

WC 2
S.U.: 19,78 M2 
H.: 2,90 M

WC 3
S.U.: 19,11 M2 
H.: 2,90 M

WC 4
S.U.: 21,70 M2 
H.: 2,90 M

ESCALERA
S.U.: 22,35 M2 
H.: 2,90 M

NETEJA
S.U.: 3,51 M2 
H.: 2,90 M

+ 5,90

03PLANTA PRIMERA. ESTAT ACTUAL

escala 1/200 data gener de 2008

ARQUITECTURA REHABILITACIÓ I URBANISME, S.L.

DISTRIBUCIÓNS i SUPERFICIES
AUDITORIA TÈCNICA CEIP SANT JORDI

promotor DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI D'EDUCACIÓ
                  AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
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l’aula en si perd importància i els espais de 
trobada són els que tenen més importància en la 
configuració arquitectònica de l’escola. Les aules 
s’integren totalment en els elements generals i 
comunitaris que constitueixen el suport real a la 
pedagogia de l’escola.
És també per aquesta visió comunitària de 
l’escola que la terrassa és fàcilment accessible. 
A quins terrats d’altres escoles us podeu enfilar? 
Amb això, no només s’aconsegueix una gran 
quantitat d’espai lliure sinó que a més s’intenta 
repetir en la zona de jocs organitzats un 
esquema de composició comunitària paral·lel al 
de l’interior de l’escola. I anant encara més enllà: 
per tota la terrassa de l’escola estan dsitribuïdes 
jardineres que pugessin fer la funció d’horts 
de l’escola, un exemple més de la voluntat de 
comunitat de l’escola (aquestes jardineres ara 
estan tapades amb rajola a causa de la humitat 
que se’n derivava). 
I finalment arribem a la resposta del perquè els 
Castellers de l’Alt Maresme hem pogut aterrar a 
l’escola Sant Jordi. 

Ja sabeu que l’escola a més de l’escola 
pròpiament dita acull també l’escola municipal 
de música. El hall de l’escola hi ha tingut molt 
a veure. Heu vist quantes vegades l’any s’ha 
preparat el hall de l’escola per a concerts? i què 
dir fins i tot de la celebració de concerts a l’estiu 
que no ens permeten assajar els divendres? 
L’escola Sant Jordi fou concebuda amb intenció 
que que tingués una funció oberta al poble. El 
hall i la biblitoeca tenen unes dimensions majors 
que les estrictament necessàries i disposen 
d’accessos independents perquè puguin ser 
utilitzades per persones alienes a l’escola. Amb 
això es vol que l’escola sigui a l’hora un centre 
de vida comunitària a nivell de tot el poble. I és 
precisament per això que no és casual que hagi 
estat seu de la nostra colla castellera.

L’escola Sant Jordi està concebuda amb una 
visió comunitària; que totes les persones que hi 
habiten (la comunitat educativa de l’escola) se 
sentin part d’un mateix col·lectiu. No és aquesta 
també la màxima d’una colla castellera? no són 
els castells sinó la màxima expressió de treball 
comunitari, on tothom és necessari, per assolir 
una fita conjunta, que el castell sigui cada 
vegada més alt i més segur? estava o no estava 
predestinada l’escola Sant Jordi a acollir una 
colla castellera i en concret ‘els maduixots’? o 
potser era al revés, que la pròpia escola Sant 
Jordi fou la que va predeterminar el naixement 
dels Castellers de l’Alt Maresme?

Algunes dades de l’edifici:
Any de construcció: 1.967
Arquitectes: Oriol Bohigas, Josep M. Martorell i 
David Mackay
Estil: arquitectura d’avantguarda de l’escola 
(escola d’arquitectura de Barcelona) 
PD L’ús obert de l’escola cap a entitats de fora 
no deixa de comportar un esforç d’adaptació 
contínua als mestres i alumnes de l’escola. 
Cal ser-ne conscients i correspondre també 
nosaltres a aquest esforç amb una màxima 
actitud de conservació i millora de l’espai que 
ens acull.

+ 2,10

+ 6,70

+ 4,55

+ 7,75

+ 3,35

+ 3,35

+ 6,70
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04PLANTA COBERTA. ESTAT ACTUAL

escala 1/200 data gener de 2008

DAC ARQUITECTURA REHABILITACIÓ I URBANISME, S.L.

DISTRIBUCIONS i SUPERFÍCIES

Àmbit d'actuació noves aules (SUP.: 164,45 M2)

Àmbit d'actuació nova coberta lleugera  (SUP.: 35,14 M2)

AUDITORIA TÈCNICA CEIP SANT JORDI

promotor DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI D'EDUCACIÓ
                  AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
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Les millors diades que han vist les nostres 
places
Per aquest segon número de Territori Maduixot hem volgut recollir les millors actuacions que s’han 
viscut a cadascun dels nostres pobles. La més antiga data del 1987, però la més nova va ser la 
temporada passada, en una de les nostres diades. Cap d’aquestes actuacions ha estat nostra. Això, 
haurà de canviar, oi?

LA CRÒNICA

Palafolls
Data 12/09/1987
Colla Colla Joves Xiquets de Valls
Castells 4d7, 3d7, 2d6, P5

Pineda de Mar
Data 13/07/2000
Colla Capgrossos de Mataró
Castells 3d7, 4d7, 2d6, P5

Blanes
Data 22/07/2007
Colla Marrecs de Salt
Castells 5d7, 2d7, 4d7, P5

Santa Susanna
Data 08/05/2011
Colla Castellers de Sabadell
Castells 4d6, 3d7, 3d6a, P5

Tordera
Data 24/04/2015
Colla Capgrossos de Mataró
Castells 4d8, 5d7, 2d7, P5

Malgrat de Mar
Data 11/07/2015
Colla Xics de Granollers
Castells 4d7, 2d7, 3d7, P5

Calella
Data 19/09/2015
Colla Minyons de Terrassa
Castells 5d8, 3d9f, 4d84, P6
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ARTICLE TÈCNIC
La pinya en els castells amb agulla
A finals de la temporada 2015, després d’arribar 
els primers castells bàsics de 7, i un cop érem 
capaços de repetir-los i portar-los lluny, el 
següent pas eren els castells de 7 amb agulla.

En un principi, des del punt de vista de la pinya, 
pensàvem que el major repte seria aguantar un 
pilar de 5 només amb 4 persones. Per la resta, 
érem solvents amb els castells de 6 amb agulla i 
la nostra pinya feia sense problemes castells de 
7. Però no va resultar tan fàcil.

El problema: el nucli expulsa l’es-
tructura exterior
En les primeres proves vèiem els primers 
símptomes: fos un 3 o un 4, l’estructura exterior 
sempre pujava massa oberta. Dins, hi havia 
4 persones aguantant un pilar de 5 sense 
angles ni segon cordó. Per poder tancar més la 
quadratura del castell, les 4 persones del nucli 
i el baix havien d’ocupar menys espai. Havien 
de ser fortes per aguantar el pilar, però sobretot 
tècniques, per fer la feina sense repenjar-se ni 
desplaçar forces cap als baixos. 

Però inevitablement el nucli sempre expulsava 
forces cap a l’estructura exterior, que acabava 
obrint el tronc. A assaig podíem tancar dos 
cordons, amb els que podíem assajar proves 
de 7 sense agulla còmodament, però no era 
suficient pels castells amb agulla.

Vam consultar amb colles padrines i amigues, 
i ens vam fixar a plaça com ho feien les colles 
amb les que actuàvem. I vam anar buscant el 
detall que ens permetés mantenir pressió des de 
fora per mantenir la quadratura de l’estructura 
exterior.

Reforçant el castell per mantenir 
el nucli
El primer que provem és reforçar els rengles 
de mans, que noten més les forces del nucli. 
Als vents hi necessitem dos cordons, perquè el 
primer ajudi a mantenir el pilar a la descarregada. 
Així que treiem cordons de laterals per tenir 
rengles de mans llargs i forts. Ens acostumem 
a treballar a assaig amb només primers laterals, 
que a més han de fer de lateral-agulla per donar 
suport als segons. 

A més, fem proves amb els equips del baix, per 
tal d’ocupar menys espai al nucli o per contenir 
les forces. Provem de posar el cap de les 
crosses entre el contrafort i el baix, en comptes 
de davant del baix. Així, ocupem menys espai a 
l’esquena de les persones del nucli. Però no tenir 
el suport ple de la crossa dóna menys seguretat 
als baixos, i tenint en compte que treballem 
amb només primers laterals, ho descartem. Per 
això les crosses han de treballar en una posició 
especialment incòmoda en aquests castells.

El que sí que funcionen son els canvis a les 
posicions dels contraforts. En comptes d’agafar 
les crosses, els demanem que s’agafin entre 
ells i mantinguin la posició del baix. D’aquesta 
manera, agafant-se del contrafort del costat com 
fan els baixos, i amb uns rengles de mans forts, 
evitem per fi que la quadratura de l’estructura 
exterior s’obri.

Pinya de 3d6a al Bateig a Calella, el 2014 4d7a descarregat a la Diada de la Colla a 
Calella, el 2015
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La clau: com més creix la pinya, més 
creix la colla
Ens ha ajudat tecnificar el nucli, els equips del 
baix, i els primers cordons de la pinya. Ens 
ha ajudat tenir un pilar de cinc que gairebé 
s’aguanta sol. Ens ha ajudat descarregar molts 
quatres i tresos de 7 amb un tronc que ens dona 
confiança. 

Però quan realment hem estat còmodes 
treballant els castells amb agulla és els assajos 
on érem molts: quan els laterals no havien de 
treballar sols, quan podíem allargar els rengles 
de mans, quan els vents tenien suport, quan els 
taps cohesionaven les pinyes, quan tothom tenia 
algú a l’últim cordó pressionant amb les mans. 

I el resultat l’hem recollit a plaça: sabem que 
quan hi som tots, fem coses molt grans.

Posicions de la pinya: les forces del nucli expulsen els baixos
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13

59

6

Descarregats
Intents Desmuntats
Carregats
Intents

Castells 2014 + 2015
* Pilars de Reis i Pastorets 2016

486  + 13

Aletes

307

179
Castells

Pilars
6 Pilars

7 Castells

CarregatsDescarregats
499

320 Pilars
244 Castells

P4 278+6
P4 Cam 18
P4xs 11
4d6 29
3d6 21
3d6a 27
4d6a 29
5d6 16+1
7d6 4+1
3d6 x sota 4
9d6 1+1
2d6 12+1
P5 22+1
4d7 7+1
3d7 5+1
4d7a 2
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EL MADUIXOT RESPON

EMILI MONTFORT GIL (fill)
Quan i per què t’has fet 

Maduixot?Em vaig fer maduixot perquè el meu 

amic Joan (Lincoln) em va animar fa 2 

anys. I aquí estic.
Què en sabies dels castells 

abans de ser Maduixot?
Res, sabia que eren molt macos...Un somni o desig per la 

colla…Fer el 4d8

ELIES SAMPER

Com i per què t’has fet 

Maduixot?
Alguns amics em van animar a provar el 

món dels castells perquè estic a moltes 

entitats i era una experiència a provar. 

Quan veia colles grans sempre havia 

volgut provar-ho des de zero. El fet 

que fos una nova colla i fos al costat de 

Palafolls em va fer decidir.

Què en sabies dels castells 

abans de ser Maduixot?

Sabia que eren estructures humanes 

complicades i amb molta tècnica i que 

es necessitava un gran volum de gent.

 
Un somni o desig per la 

colla…
Créixer, avançar tots junts i fer més 

gran la família. Si estem units no podem 

perdre mai.

GLÒRIA REYESQuan i per què t’has fet 
Maduixot?No ho sé, el meu pare va trucar el cap 

de colla i jo també em vaig voler apuntar.Què en sabies dels castells 
abans de ser Maduixot?
No en sabia res

Un somni o desig per la 
colla…Que fem molts castells

LEIRE PUIGVERD

Quan i per què t’has fet 

Maduixot?
L’any passat perquè m’agraden els 

castells

Què en sabies dels castells 

abans de ser Maduixot?
No ho sé

Un somni o desig per la 

colla…
No sé...
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ESTHER SOLER

TROBA EL MADUIXOT
Troba el maduixot amagat a cada foto!

ARNAU FOLLIA

ESTEVE SEBASTIÀ



13

ELS ANIVERSARIS DEL MES

MARÇ 2016

1
Enric Catà
Maria Cordovilla

2

3 Joan Vidal
4 Aniol Ruiz
5

6 David Giménez
7 Aleix Pardo
8

9

10

11

12

13

14

15 Cristina Gumbau
16

17 Mireia Borja
18 Aina Murillo
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
Bernat Sallés
Bàrbara Ferrer

31

ABRIL 2016
1

2
Pere Roig
Montserrat Martí

3

4

5 Esther Charles
6

7
Emma Martín
Eloi Coll

8

9 David Ruiz
10

11

12

13

14

15

16

17

Marc Ruiz
Enric Horta
Natàlia Murillo

18 Natàlia Ribé
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Francesc Estrems
29 Chelo Sequera
30

MAIG 2016
1

2

3

4

Arnau Follia
Eloi Cruset
Martina Ruiz

5

6

7

8

9 Lluís Camps
10

11 Roger Picas

12
Esteve Sebastià
Isabel Pérez

13 David Moral
14

15
Xavier Soler
Benjamí Alvarado

16

17 Montse Serra
18 Gerard Teys
19

20 Maria Lluïsa Siñol

21

Sergi Lloret
Roger Lloret
Michelle Pardo
Celia Pardo

22

23 Jordi Ruiz
24

25

26

27

28

29
Ramon Picas
Joan Heras

30

31
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OPINIÓ
CASTELLERS AL CAMP!

AINA MURILLO

L’Intercasteller de Marrecs de Salt va ser una 
experiència a recordar. Els Castellers de l’Alt 
Maresme ens vam deixar la pell en el camp. Bé, 
alguns també s’hi van deixar les cames, altres 
les botes i d’altres quasi ens hi vam deixar la 
dignitat.

La jornada començava amb un cel ennuvolat i un 
aire gelat però a l’equip Maduixot es respirava 
molta motivació. Tots teníem clars els nostres 
rols: els supporters maduixots, els místers, les 
joves promeses, els titulars i l’Eva i jo... que 
fèiem el que podíem.

El primer partit va ser una prova de sensacions 
quedant 4-2 amb Xerrics. Després, el partit amb 
Marrecs no va ser fàcil, tot i perdre 5-4 vam fer 
caure alguna gota de suor als padrins.

Les botes d’en Ramón ja havien passat a millor 
vida quan tocava jugar amb Minyons. Amb un 
començament dur, quan anàvem 10 a 0 el gol 
d’en Santi va fer que l’afició maduixota embogís 
i que ell mateix pugés dalt d’un arbre per 
celebrar-ho. Entre riure i riure vam quedar 13 - 3 
i l’Heras, porter oficial, va acabar amb les mans 
quasi sagnant però orgullós de la feina feta.

A la segona ronda, després d’un dinar 
revitalitzador, l’equip de l’Alt Maresme va 
remuntar algunes posicions en la classificació 
guanyant 10-1 contra Figueres i 5-2 amb 
Xerrics, on es van poder veure algunes jugades 
de “nivell”.

Acabant amb la 5a posició en la classificació, 
podem dir que vam marxar cap a 
casa molt contents 
amb els resultats i 
amb la jornada!


