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"El primer que em ve al cap quan em parlen de la 
Institució Montserrat és una paraula amb majúscules: 
BÀSQUET. Jo he nascut i viscut a tocar de l'església 
de Sant Medir. Tot i que he estudiat als Maristes de 
Sants i, posteriorment, a l'Institut Joan Coromines, 
l'esport sempre el vaig fer al pati de l'escola de Sant 

Medir. Allà vaig aprendre a jugar a bàsquet i les 
sinergies entre els clubs del barri em van portar a 

disputar diversos partits i algun torneig a la pista del 
carrer Cros, molt a prop d'un dels racons per on 

m'encanta passar perquè encara conserva la flaire de 
quan Sants era un poblet: el carrer Ibèria i la plaça 

homònima.
Allà, a l'antiga (i humil) pista del carrer Cros vaig 
xalar jugant amb el Sant Medir. I fixeu-vos que he 

escrit "jugant" i no "guanyant" perquè sempre 
guanyava el BIM. Si haguéssim guanyat nosaltres ja 

hauria estat sensacional. 
Per molts anys!

BIM. No confongueu amb el BAM, l'equip de l'Ateneu 
Montserrat, també santsenc.” 

Òscar 











El Butlletí de l'AMPA Pàgina 7



El Butlletí de l'AMPA Pàgina 8



Festa de l'AMPA:el dissabte dia 5 d'abril, l'AMPA organitza una festa al pati de l'escola on hi haurà un 
inflable, pinta-cares, i una 
supergimcana perquè hi 

participi tothom. En rebreu més informació 
properament!!!!

Sortida 
famílies P3:
El dia 27 d'abril, 
sortida a Can 
Pou, a Sant 
Antoni de 
Vilamajor. Les 
famílies 
portaran el seu 
pícnic i l'AMPA 
col� labora 
aportant 
delicioses 
coques per a 
les postres. 

Firenentitats'14: 
ell 31 de maig 
(pendent 
d'aprovació) es 
celebra el 
Firentitats del 
barri. L'AMPA 
conjuntament 
amb l'ecola 
participarà 
realitzant alguna 
activitat de 
reciclatge en un 
estand propi. I no oblideu, reserveu 

energies per al 
proper 14 de juny, 
que torna la Revetlla 
de l'AMPA!!! 







FEM BARRI







Constitució, Viladecans, Corral 

que sona” 22 de març: 



AMPA IM




