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El tercer número de la revista B-124 està dedicat als arbres de
Castellar i Sant Llorenç

Divendres 7 de maig de 2004
Aprofitant les activitats relacionades amb la festivitat de Sant Jordi, la regidoria
d'Ensenyament de l'Ajuntament de Castellar va presentar el tercer número de la
revista B-124. Una publicació gratuïta i anual que compta amb la participació
d'alumnes de tots els centres docents de primària, secundària i d'adults de Castellar i
Sant Llorenç Savall. Aquesta revista va sorgir fa dos anys gràcies a la iniciativa del
Centre de Recursos Pedagògics de Sabadell i la col·laboració de l'Àrea
d'Ensenyament de Castellar. És una revista amb un clar enfocament pedagògic i en
la que es tracten temes relacionats amb la història i l'entorn de Castellar i Sant
Llorenç. D'aquí el títol de la revista que està inspirat en la carretera que enllaça les
dues poblacions, la B-124. En el primer número, el tema central era l'aigua i les
fonts; el segon es va dedicar a la història que uneix les dues poblacions vallesanes,
en concret a les llegendes i els topònims, i aquest tercer número, de 34 pàgines, s'ha
dedicat a parlar de l'entorn natural dels dos municipis, en concret als arbres. Una de
les novetats d'aquest número és que hi participen els infants del nou centre docent
Joan Blanquer, tot i que la revista només compta amb la participació d'alumnes de
cicle mitjà i superior. Els més petits han aportat els seus dibuixos. D'altra banda, la
revista compta amb diversitat de textos que fan referència a l'entorn natural de
Castellar i Sant Llorenç. “Els alumnes han fet articles sobre els arbres que hi ha
al voltant de les escoles; arbres monumentals del poble com l'Alzina Balladora,
o poesies sobre diferents espècies vegetals. A més, s'han acompanyat els textos
amb fotografies”, explica la cap d'Ensenyament, Núria Altimira. D'altra banda, el
CEIP Josep Gras de Sant Llorenç, ha dedicat unes pàgines a parlar dels boscos
després dels incendis de l'estiu passat. Els alumnes parlen de la regeneració de
l'entorn natural després dels focs. El tercer número de la revista B-124, es va repartir
per Sant Jordi, a totes les famílies dels diferents centres docents de Castellar i Sant
Llorenç.
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