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No deixeu de visitar el blog de l'AMPA ampalanaspa.wordpress.com .

Ja fa dies que vam acabar 6è! Vam acabar un recorregut que els nostres fills i filles no oblidaran: 
el pas de la seva infància per l’escola Lanaspa!!
Sembla impossible, quan encara tenim ben presents els primers plors a P3, plors que ràpidament 
es van convertir en rialles, en complicitats i en amistats que duraran per sempre.
Puc dir amb orgull que la meva filla, millor dit els meus 3 fills, la Berta que ja té 23 anys, el Nil 
de 14 i Bruna de 13, han tingut una infància molt feliç a l’escola, l’ambient familiar, solidari, 
cooperatiu, ha fet que trobessin un espai per aprendre, per jugar, per relacionar-se i sobre tot 
de treballar molts valors que han forjat la seva personalitat. 
Malauradament no vam podem tenir el final que esperàvem, a causa del sobtat confinament, però 
tot i així, sabem que per sempre quedarà el dolç record i les amistats que d’allí van sorgir.
Moltes gràcies a totes i tots els que ho fan possible.

Llúcia Casanovas · Mare de la Bruna Castellsagué · 6è curs a LANASPA curs 2019/20



Tió, Tió!

2

Un any més, els i les intrèpids/es exploradors/es de Lanaspa vam anar a la recerca del Tió.
Aquesta vegada s’havia amagat molt bé, però gràcies a les indicacions de les dues pastoretes que ens van 
venir a ajudar, i a que a Lanaspa no tirem la tovallola, el vam trobar entre uns matolls molt amagat.
Tots contents el vam lligar a una corda, perquè és un Tió ben gran, i vam formar una gran fila per arrossegar-lo 
fins on teniem l’esmorzar preparat! Com que tenia fred el vam tapar amb la manta, i vam cantar cançons, 
donar-li fruita i vàrem esmorzar tots nosaltres menjars bons que van portar tots els pares i mares. 
Va ser un dia molt divertit, i el Tió, un any més, estava encantat de tornar a la nostra escola!

Tió 2019, ben acompanyats/des per dues pastoretes!
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La Marató de TV3 · Malalties minoritàries

Aquest any per a col·laborar amb la Marató de TV3, vam organitzar una festa a la tarda al pati de l’escola, i 
amb l’ajuda de pares i mares vam preparar i fer uns tallers de pinta-cares, contacontes, fer boles malabars, 
fer boles nadalenques, ninots negui i àngels de nadal, entre d’altres!
Gràcies a la col·laboració de tots/es els/les participants vam passar una gran festa i vam fer una bona 
recollida per a recaudar diners per a La Marató que aquest 2019 va sobre les malalties minoritàries.

Durant tot el dia a Crespinell van tenir una cinta adhesiva a la que 
hi van anar enganxant les monedes de tothom qui hi participava, 
i a l tarda es va celebrar la festa al pati de Lanaspa amb la 
col·laboració de el Gran German, que amunt i avall amenitzava la 
festa i animava l’ambient!

Repartia les espelmes amb les que vam tancar la festa tots junts 
amb el mateix propòsit: Ajudar a la investigació de les malalties 
minoritàries: malalties molt poc freqüents que afecten un màxim 
de 5 persones per cada 10.000 habitants. Inclouen un conjunt de 
malalties molt diferents entre si, però tenen en comú que 
acostumen a ser greus, cròniques, progressives i discapacitants.

L’alcalde Jordi Ballart, i antic ex-alumne de l’escola, també va 
venir a la festa de la Marató d’aquest any, i ens va acompanyar 
una bona estona per tots els recorreguts dels diferents tallers.

Moltes gràcies a tots/es per la gran col·laboració!
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Pujada a la Mola Crespinell-Lanaspa

Dos mestres de Crespinell (Gemma Bellmunt i Rut Martínez) juntament amb un pare Lanaspa i treballador de 
CIMA Projectes (Enric Datzira i supermotivat de la vida) els hi van proposar als presidents de les AMPES 
(Wuisty i Teresa) aquesta iniciativa  i ràpidament es va dir que si.
Vam trobar 3 patrocinadors, 4unces que ens va donar fruits secs i sugus sense sucre, Casa Ametller pomes i 
plàtans i Zurito aigües. Alhora vam fer uns magnífics mocadors per commemorar la pujada!
Ara si, ja estava tot punt i esperant que el dia no ens plogués.
Ja tenim el més de 130 persones preparades per pujar, teníem de totes les edats, des d’una princesa de pocs 
mesos fins una altra princesa de 83, per tant seria una gran festa.
Comença l’ascens, amb un pèl de retard, però amb moltes ganes d’arribar a Can Pobla i recollir els 4 nens que 
pujaran amb Joëlette i les seves famílies.
Arribem a Can Pobla, tots nerviosos, sobretot les Mestres de Crespinell, que era tant la il·lusió que no s’ho 
creien. Després d’indicacions de l’Enric, i els experts en Joëlette, comença l’ascens. Com que es necessitava 
4 portadors per Joëlette el grup de pares de Lanaspa no ho va dubtar ni una mica i es van posar a subjectar 
les Joëlette , tant es així que dos pares de Lanaspa (Quim i Joan) van portar els nens a l’ascens i el descens.
Un grup decideix pujar pel dret i el grup portador de Joëlette fan el  camí més planer per reserva les forces pel 
tram final.
Arribem a dalt i crits de HEM POGUT, HEM POGUT i tots super emocionats!!, el temps no acompanyava, feia 
una xic de fred i vent, per tant un breu descans i comença el descens, aquest cop més ràpid i fàcil, o això deien 
els portadors.
Arribem a Can Pobla i les emocions es palpava amb l’ambient…. HO HAVIEM ACONSEGUIT!!! 
I per finalitzar donar les gràcies als pares portadors de Joëlette, als super voluntaris que van venir d’altres 
parcs amb les Joëlette, i ens van ajudar, a les famílies de Crespinell per animar-se a venir, als patrocinadors i 
a tot l’equip organitzatiu de les dues escoles, en especial a Gemma, Rut i Enric!!
Dir-vos que després d’aquesta super experiència ja estem pensant en la pròxima amb les dues escoles, VISCA 
L’INCLUSIÓ!!!

AMPA CRESPINELL 
AMPA LANASPA
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I és que el tema és important 
amb l’alimentació estem jugant festa i reivindicació, 
queixant-nos amb diversió 
El temps de migdia 
hauria de ser lectiu 
juguem junts petits i grans 
i això sí que és educatiu!! 

Oh, Carnestoltes 
rei dels pocasoltes, 
no ens podries ajudar, 
i el menjador munizipalitzar? 
I per les companyes i companys amb diverses 
capacitats 
demanem amb molt d’afany els recursos adequats. 
Hi ha molts temes a tractar I molta feina per fer 
Posem-nos-hi ja a treballar Perquè volem menjar 
bé! 

Oh, Carnestoltes 
rei dels pocasoltes, 
Que no quedi en paper mullat, I deixem-ho tot 
lligat!!! 
Estaria bé que en Jordi i la Pepeta, xerressin una 
estoneta, 
parlant la gent s’entén, 
i es crea bon ambient. 
Si amb l’aigua ha fluït bé, 
amb l’alimentació també. 
Municipalitzem el menjador que segur que anirem 
molt millor!! 
VISCA EL CARNESTOLTES!!!!

Bon dia!! 
Som els AFAMATS i AFAMADES de Lanaspa i 
Crespinell i estem molt contentes perquè 
aquest any ens ha tocat fer el pregó de 
Carnestoltes!! Som dues escoles inclusives i 
familiars i tenim la sort de compartir projecte 
educatiu des de fa 30 anys. Durant tot aquest 
temps hem viscut multitud d’experiències 
juntes, i us podem ben assegurar que totes 
elles han sigut molt enriquidores. Però bé, 
fetes les presentacions i sense més dilació, 
anem al gra amb el pregó: 

Sabeu què, tetassencs i tetassenques?
Aquí hi ha algú que té moltes penques!!
Pensa massa en els diners 
i no gaire amb els demés. 
Els aliments que a l’escola dinem haurien de 
ser més saludables, 
per fer-nos créixer sans i forts i no tornar-nos 
uns ganàpies. 
Menjador i especulació això fa molta pudor! 
Volem que l’estona del dinar sigui la millor que 
hi ha! 

Oh, Carnestoltes 
rei dels pocasoltes, 
segur que menges molt bé 
per ballar tant al carrer. 

Aquest any hem fet EL PREGÓ!
Carnestoltes! Afamades Lanaspa i Crespinell


