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1.
MANIFEST EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I LA PAU
La Fundació Escoles Garbí vol manifestar el seu suport i
reconeixement als membres del Govern de la Generalitat de
Catalunya que van ingressar ahir a la presó i al President i
la resta de Consellers, pendents d’una ordre de detenció
internacional. El mateix suport i reconeixement per a la
presidenta del Parlament i els cinc membres de la mesa, que
hauran de prestar declaració la setmana que ve.
A Catalunya ens trobem amb les principals autoritats del país
i els dirigents de dues grans organitzacions civils
empresonats o en procés de ser-ho.
Demanem, pel bé de la democràcia i la pau en la qual tots
volem conviure que:
Els membres del govern legítim de Catalunya siguin
alliberats i que, juntament amb els exiliats, puguin
reprendre les seves funcions.
Els dirigents de l’ANC i Omnium siguin alliberats i
puguin reprendre les seves accions cíviques.
Es normalitzi el funcionament sobirà del Parlament de
Catalunya.
Es tanquin els sumaris oberts contra centenars

d’alcaldes, càrrecs públics i altres ciutadans.
No es repeteixin episodis de violència contra la
població civil com els del dia 1 d’octubre durant la
celebració del referèndum.
A les escoles Garbí Pere Vergés formem els homes i dones del
demà com a ciutadans proactius, capaços de transformar la
societat en què vivim, en un entorn just, solidari i
sostenible.
El nostre model de ciutat-escola, que parteix de l’Escola del
Mar, ens ha permès des del 1965 crear aquest entorn de
convivència basada en el respecte, la llibertat i
responsabilitat, valors que continuarem defensant.
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Barcelona, 3 de novembre de 2017

Conferència del Dr. Christian
Brander a l’IEC
El Dr. Christian Brander, ens parlarà sobre la infecció de
l’VIH, el seu impacte global i per què necessitem una vacuna

Dr. Christian Brander is a researcher-professor at ICREA (AIDS
Research Institut- IrsiCaixa) and principal investigator of
the HIVACAT AIDS vaccine research and development project. He
is also the coordinator for Immunitat Cel·lular i Genètica de
l’Hoste group.
Dr. Brander, who graduated from the University of Bern in 1994
with a PhD in Immunology, has been working at the
Massachusetts General Hospital for 13 years and as a professor
in the Department of Medicine at Harvard University.
———————————————–
El Dr. Christian Brander és professor-investigador de l’ICREA
a l’Institut d’Investigació de la Sida- IrsiCaixa i director
científic del Programa HIVACAT d’investigació sobre la vacuna
de la Sida i coordinador del grup d’Immunitat Cel·lular i
Genètica de l’Hoste.
Doctor en Inmunologia per la Universitat de Berna (Suïssa), el
Dr. Brander ha treballat durant 13 anys al Massachusetts
Generel Hospital i a com a professor a la Facultat de Medicina
de Harvard al Estats Units.

Anna Tarrés i Gerard Esteva
Dins del cicle de xerrades participatives Homes i Dones del
demà dirigides a tots els alumnes de Batxillerat de les dues
escoles, avui ha tingut lloc a Badalona la taula de debat
Polític i Esport. És per això que els convidats han estat en
aquesta ocasió la senyora Anna Tarrés i el senyor Gerard
Esteva.

Durant 90 minuts, els dos tertulians han estat responent les
preguntes i aportacions que els alumnes havien preparat. Una
xerrada on els 2 ponents han exposat el seu punt de vista i
experiència relacionat amb la situació política actual i el
context social que viu Catalunya.
Homes i dones del demà és el títol de les dues xerrades que
s’organitzen cada curs adreçades als alumnes de Batxillerat
de les dues escoles. Unes trobades amb diferents personalitats
del panorama actual.

Els
infants
de
Malawi
estrenen equipament de les
nostres escoles
La Fundació Escoles Garbí ha fet una donació de bates,
motxilles i equipament esportiu a Active Africa.
Active Africa és una ONG, creada en l’any 2004 a Barcelona,
solidària amb la gent més pobre de Malawi i de Kenya.
L’ONG va néixer com a resposta a una llarga estada com a
voluntària, a la zona rural de Malawi, de l’antiga alumna
Helena Valssells (promoció Toscana) juntament amb Teresa
Garolera i Carme Masferrer.
La missió principal d’Active Africa és contribuir a millorar
l’educació dels nens i nenes més pobres de Malawi i Kenya.
Aposten per l’educació incidint directament al territori amb
la reconstrucció d’escoles i el finançant beques d’estudi.
Els nens i les nenes de la Primary School de Nkula, del
discricte de Benga a Malawi, ens envien unes quantes imatges

per agrair-nos la donació.

www.activeafrica.org

Cursa
de
Barceloneta

Colors
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Dins els actes de celebració dels 50 anys de les nostres
escoles, avui dilluns 25 de maig, les noies i nois de Garbí i
Pere Vergés del Cicle Mitjà i Superior, s’han trobat a la
platja de la Barceloneta per commemorar un esdeveniment tan
nostre com les Curses de Colors, a la mateixa platja que els

alumnes de l’antiga Escola Del Mar les celebraven juntament
amb el Sr. Pere Vergés, el seu director.
Ha estat un acte ple de simbologia i estima, on els corredors
han sentit l’escalf dels seus companys enmig de la cridòria ,
tot entonant els seus Colors: Blanc, Blau, Verd.
Finalment i després d’una cursa més que emocionant, el
resultat ha estat el següent: en tercer lloc Color Blanc, en
segon lloc Color Blau i en primer Color Verd.
Enhorabona a tots els participants , ha estat un acte molt
entranyable.

