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L’equip de redacció de 2n d’ESO

L’equip de redacció de 3r d’ESO

«CALIU és la teva revista. Tracta-la bé»
Els periodistes de 3r
EDITORIAL
És a les vostres mans la revista número 32 de Caliu. Els que la fem i la coordinem ens en sentim molt orgullosos perquè en ella hi hem posat moltes ganes i molta
il·lusió. De fet, la sentim així, com a nostra, perquè cadascuna és diferent; cadascuna està feta a mida dels periodistes que s’encarreguen de dissenyar-la, de decidir-ne la portada, els continguts, les entrevistes, les imatges. Podríem dir que Caliu és una revista «artesana» en el sentit que la fan gairebé els alumnes amb les
pròpies mans. És el tret diferencial de Caliu: està feta pels alumnes. És vostra, dels alumnes del Baix. Darrere cada article o cada reportatge, per senzill que sembli, hi ha un munt de feina: decidir les preguntes, el format, el títol, el subtítol, les columnes, l’ombrejat, la fotos o les fotos. També hi ha moltes passejades per
l’Institut anant a cercar entrevistats (alumnes o professors) i sabem que moltes vegades «molestem» en algunes classes. És per això que us volem donar les
gràcies a tots per la vostra comprensió i per fer possible que, un curs més, vegi la llum la revista, la vostra-nostra revista.
En aquest número, volem destacar dos projectes: L’ERASMUS, programa magnífic que ha fet possible l’intercanvi amb un Institut de Catània i la interrelació dels
nostres alumnes amb els alumnes italians amb tota la riquesa educativa que això comporta. L’Erasmus no s’ha acabat, el maig del 2016 es farà la cloenda a peus
de l’Etna. I l’altre projecte que volem que no us passi per alt, és el MUSICAL. En ell, hi ha una quantitat de feina impressionant i un treball per part d’alumnes i
professors que dóna uns fruïts educatius d’alta volada. La presentació d’aquest, del Billy Elliot a l’empordanesa, es farà també el curs vinent, al setembre. O sigui
que tenim un estiu per endavant i un curs que ens espera amb grans esdeveniments. PER TANT, MOLT BON ESTIU A TOTS I A REVEURE!!!
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inici de curs

Com cada setembre, arriben els de primer a l’Institut: cares noves i un món per descobrir...
1r ESO A

1r ES

OC

1r ESO B

1r ESO

D
1r ESO E

5

CALIU 32

les fotos

2nB

Marc Colomer (TUTOR), Elsa, Pedro, Alex, Georgy,
Said, Sergi, Xavier, Hamza, Laura, Athenea, Júlia,
Ayoub, El Bachir, Mario, Ángel, Sthiven, Ainhoa,
Daria, Noelia, Valentina, Daniela, Sorina, Souhaila.

2nA

Andrei, Youssef, Maynor, Ayman, Douglas,
Marc, Usama, Frank, Sergi, Sabina, Safae, Salima, Queralt, Abril, Júlia, Imad, Hafid, Cristian,
Claudia, Juanjo (TUTOR).

2nC

Irina, Lucía, Sara, Mohamed, Daniel, Sandra, Miguel,
Bogdan, Pau, Alexandru, Jesús, Laila, Mounir, Eric,
Sira, Nour, Emma, Aida, Andreas, Rubén, Israe, Melissa, Amine. Tutor: Francesc Pujol

2nD

Laura, Amal, Íngrid, Irina, Joel, Izan, Alex, Mohamed,
Mònica, Angela, Noemí, Thais, Clara, Lucio, David,
Youssef, Daniel, Eduardo, Tarek, Ayoub, Axl.
Tutora: Estrella Collado
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les fotos

3r A

3r B

3r D

3r C

4tB

4t A

4t D

4t C
7

CALIU 32

les fotos

1r Batxilllerat A

1r Batxilllerat B

2n Batxilllerat A

2n Batxilllerat B
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erasmus

PROJECTE ERAMUS
L’Institut ha començat el projecte Erasmus, un projecte d’intercanvi entre un institut de Sicília i el Baix Empordà
Aquest curs, s’ha inciciat el projecte d’intercanvi entre els alumnes de l’Institut de Catània i els alumnes de primer d’ESO del nostre centre. A l’estiu passat, un
equip de tres professors del Baix es van desplaçar a Sicília per a preparar el projecte que tindrà una durada de dos anys i que treballarà les emocions. En el transcurs del projecte, hi ha una vinguda dels alumnes sicilians a Palafrugell que va ser durant el mes de maig. En aquesta, els nois i noies s’allotjaren amb les famílies
dels alumnes de 1r ESO i visitaren el Cap de Creus, Girona i Palafrugell. En el poble, les autoritats els van rebre i van haver-hi tot un seguit d’actuacions al Teatre
Municipal. Al Cap de Creus, es treballaren les emocions que desperta el paisatge i a Girona conegueren el Barri Vell, la Muralla i el Call jueu. L’anada dels notres
alumnes a Itàlia, serà el maig del 2016. Allà, hi haurà la trobada final, amb l’exposició de tots els materials elaborats i el concert final a peus de l’Etna.
Tot seguit us mostrem les imatges de les trobades entre els alumnes sicilians i els del Baix Empordà:
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el musical

BILLY ELLIOT, EL MUSICAL
Billy Elliot és el musical triat per aquest curs, en el que hi participen
alumnes i professors
Com cada any, al Baix es fa un musical. El guió l'escriu en Jose Manuel Rodríguez i també és ell qui s'encarrega de dirigir i gravar-lo. En Lluís Batllosera
s'encarrega de la producció musical i a entrenar els alumnes i professors a millorar les seves veus. En el musical hi
participen els alumnes de 4t d’ESO, 1r de batxillerat i professors. Cada any s'anima més gent. Com a novetat d’aquest curs, hi ha en Pol, un nen de 1er d'ESO que interpreta a Billy Elliott en la seva infantesa. A continuació, una
entrevista amb en Lluís Batllosera, director musical i fotos del procés de gravació. El musical s’estrenarà al setembre del curs vinent.
[per Macarena Miras i Andra Bianca]

En Lluís Batllosera, a l’estudi de can Genís

De què va el musical? En el musical hi ha tres trames: Billy
Elliott, Malalties del cor ( La Marató) i ecologia i corrupció.
Quins professors hi participen? En Jose Manuel Rodríguez, Núria corona, Arantxa Vitaller, David Beltran, Noelia
Grau, Francesc Pujol, Sara Serrat, Encarna Pérez i Lluís Batllosera.
Per què feu el musical? Perquè és un projecte molt educatiu i en els alumnes els agrada i els motiva.
Quines músiques fareu? Farem selecció de versions traduïdes de la marató TV3, cançons del musical Billy Elliott.
Quina part és la que més t’agrada? Les coreografies, perquè m’agrada veure els alumnes ballant.
Quins són els protagonistes principals? Billy Elliott: Pol
Herrero de 1r ESO; germana: Júlia Rosés; noia ballarina:
Marta Luzuriaga i filla de l’empresari: Tània Reyes.
Els alumnes canten ells o fan playback? Canten ells però
les gravacions estan fetes en Can Genís i a l’hora de cantar, canten sobre la seva veu.
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el musical

Hi ha alumnes que toquin instruments?
Sí, una alumna de 2n ESO toca el piano: la Laura Valls.
Han de ser bons cantants o bons actors per poder participar en el musical?
Sí, perquè així tot és més fàcil a l’hora de gravar i d’actuar.
Heu tingut problemes a les gravacions? Heu hagut de repetir moltes escenes?
Sí, hem tingut problemes amb l’ordinador i hem hagut de repetir moltes escenes.
Quina és l'experiència que més sorprèn als alumnes que participen en el musical? El sentit de la responsabilitat i el treball en grup.

GRUP DE GRALLES DE L’INS BAIX EMPORDÀ
Aquest curs s’ha format el grup de grallers, capitanejats per Norbert Botella i Lluís Batllosera
De moment estan començant, ja tenen un repertori
popular de cinc cançons. Quan dominin una mica més
l’instrument, aniran a tocar a tot arreu. De moment ja
han fet diversos “bolos”; amb els sicilians d’Erasmus,
en la festa de comiat dels de 2n de Batxillerta, etc. Assagen 4 dies a la setmana a l’hora del pati. Les cançons
que toquen són: el gegant del pi, baixant de la font del
gat, la presó del rei de França, When the saints go marching in, entre d’altres.
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concursos i premis

XIV PREMIS MEDI AMBIENT PER UNES ESCOLES VERDES
El premi organitzat per l’Institut, arribà a l’edició XIV
El divendres 10 d'abril a les 20 hores, vam poder presenciar el lliurament dels XIV Premis de Medi Ambient per
unes Escoles Verdes 2015: premis fotogràfics i treballs de recerca. També vam poder gaudir d'actuacions musicals
dels alumnes de batxillerat, una coral del col·legi Torre Jonama i d’un refrigeri preparat pels nostres alumnes de
cuina.
CONCURS FOTOGRÀFIC :
NÚRIA SOLÀ: 1r premi - Pardal a la branca, Escola Carrilet.
BERNAT SAMORA: 2n premi - Guineu a la nit, Escola Pi Verd.
SABRINA CLONER: 3r premi - Arbre i avions, Escola Carrilet.
CARLOTA RAMIREZ: 3r premi – Flor, Escola Carrilet.
TREBALL DE RECERCA :
ESTEL FONT FÉLEZ: 1r premi – Estudi de la praderia de posidònia oceànica de
cala Montgó,.INS Pere Alsius, de Banyoles.
JORDI MIRALLES MESTRE: 2n premi – Sortida a l’entorn de
Tossa. Escola Cervetó, de Granollers.
FRANCESC ROMERO TORRES: 2n premi – Estudi de l’estat
ecològic de la Riera d’Arbúcies a partir de la població de macroinvertebrats i ratpenats aquàtics. INS Montsoriu, d’Arbúcies.
Per Andra Bianca i Macarena Miras (3r ESO)

PICALLETRES
Els alumnes de 3 d’ESO van participar en el concurs “Picalletres” de la Costa Brava
El dimecres 15 d’octubre els alumnes de 3r d’ESO A i B van anar al Teatre Municipal de Sant Feliu de
Guíxols per estar a la gravació del programa Picalletres. Sis alumnes del nostre centre van participar-hi:
en Ruben Cros, l’Albert Teixidor i la Sílvia Molinas de 3r A i l’Andra Bianca, la Mireia Trías i l’Otto
Bañeras de 3rB. Va ser una experiència molt interessant i s’ho van passar molt bé.
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MESTRE SAGRERA 2015
El 23 d’abril, diada de Sant Jordi, al TMP es van lliurar els premis Mestre Sagrera i Corominas
En el premi Mestre Sagrera d’aquest curs hi van participar quatre treballs de 4t ESO i de dos de Batxillerat.
Els treballs presentats d’ESO van ser:
-L'enllumenat de Palafrugell. Com va arribar l’electricitat a Palafrugell.
-L'escorxador municipal.
-El contes màgics: contes del Baix per a l’Hospital Sant Joan de Déu.
-Rutes en BTT. Una descoberta de l’entorn de Palafrugell.
El treball escollit com a guanyador va ser L’enllumenat de Palafrugell, de Joan Martí, Luca Francotte i Endrit
Qukovci.
El treball presentats de2n Batxillerat, van ser:
-Una granja de porcs sostenible.
-Barreres arquitectòniques a Palafrugell.
-La inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.
El treball escollit com a guanyador va ser Les barreres arquitectòniques a Palafrugell, de Núria Fuster.

Per Rebeca Lupse i Andra Bianca

MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA A PALAMÓS
El passat 16 d’abril vam poder assistir al fòrum dels treballs de recerca del Baix Empordà que es va celebrar al teatre de Palamós. Vam poder presenciar les exposicions orals dels 10 dels millors treballs d’aquest any, fets pels
alumnes de 2n de Batxillerat durant els cursos 2013-2015. Entre ells, hi havia el treball de l’alumna del nostre centre, Sara Contreras i Dalmau, amb el seu treball “La inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual”.
Després, tots els assistent vam poder gaudir d’un petit refrigeri. Els alumnes que van quedar escollits com els millors treballs van rebre un detall per la seva participació. [Per Rebeca Lupse i Andra Bianca]

Sara,lalasegona
segonaper
perl’esquerra
l’esquerra
LaLaSara,
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II TROBADA D’EMPRESES SIMULADES
Els alumnes de gestió administrativa van participar a la III Fira de Simulació d’empreses
Els alumnes de segon de Gestió Administrativa vam
participar a la III Fira de Simulació d’Empreses Empresaula a l’auditori AXA de Barcelona, amb la presentació
de les dues empreses creades a l’aula: FLONET, dedicada als serveis i venda de productes de neteja i decoració floral i SICUREZZA, empresa de seguretat, davant
de més de 200 alumnes.

En acabar, es varen muntar els estands i ens vàrem posar
a negociar, establir contactes i tancar acords comercials
amb les altres empreses al Networking. Les dades més
interessants de la Fira: 600 alumnes participants i 70 empreses, presentades en tres grups que utilitzen el sistema
d’aprenentatge d’EMPRESAULA: Aprendre, fent.

L’empresa Sicurezza va deixar bocabadats als assistents amb una presentació molt arriscada... un espot
publicitari en directe! que va arrancar del públic grans
aplaudiments.

Va ser tota una experiència !!!

Flonet
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CONCURS LOGOTIPS AFRU PALAFRUGELL
L’Àngel Gutiérrez i l’Albert Llorens, de 1r de Batxillerat, han esta premiats en el certamen de disseny
L’associació AFRU (Associació de Familiars de Residents i Usuaris de Palafrugell Gent Gran) de Palafrugell organitza
un concurs de logotips per a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat dels dos instituts del poble. L’Àngel Gutiérrez, amb
el seu logo va aconseguir el segon premi, mentre que l’Albert Llorens, aconseguí un accèssit.

LOGO DE L’ÀNGEL
LOGO DE L’ALBERT

BERTA GÓRRIZ, GUANYADORA DEL CONCURS DE DIBUIX
La Berta, de 4t d’ESO, va ser la guanyadora del concurs ornitològic de Palafrugell
Diumenge 16 de novembre, es van repartir els premis del XX Concurs de Dibuixos d’Ocells organitzat per l’Associació Ornitològica Baix Empordà. Del nostre institut hi van prendre part tots els alumnes de Dibuix Artístic de 4t d’ESO, amb uns treballs que demostraven un bon nivell tant de creativitat com d’execució. A més, hem de destacar
que l’alumna Berta Górriz Fernández, de 4t ESO A, va obtenir el 1r premi de la seva categoria amb l’obra que podeu
veure reproduïda a les imatges.
Els felicitem a tots per la seva participació, i especialment a la Berta per haver aconseguit aquest guardó.
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l’institut al dia

INICIATIVES ECOLÒGIQUES
Instal·lació d’un panell solar i d’un aerogenerador
Aquesta iniciativa l’han dut a terme els alumnes de 1er curs del cicle formatiu de grau superior de sistemes electrotècnics automatitzats del curs 2013-2014.
Al sostre de l’institut hi ha un panell solar fotovoltaic i un aerogenerador que proporcionen corrent continu i treballen a 12 volts. Aquest panell i l’aerogenerador estan connectats a un sistema de bateries que emmagatzema l'energia; seguidament un aparell anomenat inversor transforma el corrent continu que prové de les bateries en corrent altern i eleva la tensió fins 230 volts entre d’altres funcions, així es poden connectar receptors o components
elèctrics convencionals que poden ser connectats autònomament a la xarxa.
Aquest equipament està destinat a usos didàctics i és ajustable informàticament. És preveu que els alumnes del
cicle formatiu desenvolupin en el futur un projecte per automatitzar el gir del suport de la placa solar, perquè pugui
seguir la trajectòria del sol i el sistema tingui millor rendiment.

PREMIS LITERARIS
L’Albert Teixidor de 3r d’ESO i la Tània Reyes de 4t, han obtingut dos premis literaris:
L’Albert, el Josep Pallach amb un relat ecologista; la Tània, el Josep Pla de l’INS Frederic Martí per una narració sobre la família. Moltes felicitats als dos!!!

L’Albert, de color blau, amb els altres guanyadors

La Tània i el cartell del concurs

16

CALIU 32

l’institut al dia

LA MÀQUINA DE REFLEXOS
El Bordils de handbol incorpora als entrenaments una màquina fabricada pels alumnes de l'INS Baix Empordà que ajuda a millorar la velocitat de reacció
Es diu màquina de reflexos, està feta a
semblança de la que ja utilitzen alguns
pilots de fórmula 1 o alguns jugadors de
l'NBA i l'han fabricat els alumnes de grau
superior de sistemes electrotècnics i automatitzats de l'INS Baix Empordà de
Palafrugell. L'Handbol Bordils l'ha incorporat als entrenaments per millorar la
capacitat de reacció dels jugadors i ampliar el seu camp visual. La idea va sorgir
arran d'una conversa entre l'entrenador
del Bordils, Pau Campos, que també és
professor de l'INS Baix Empordà, i el professor Antoni Hidalgo. Aquest ho va proposar als seus alumnes, que immediatament es van posar en marxa per fabricar
aquest prototip.

Els alumnes que han fabricat la màquina, amb el professor Antoni Hidalgo
(primer per la dreta) i l'entrenador del Bordils, Pau Campos (dret, a l'esEl dispositiu està format per un panell querra) Foto: JOAN SABATER.

central de control i visualització de dades i
per vuit caixes perifèriques que incorporen un sensor i un pilot indicador cada una. Quan s'encén un pilot indicador, el jugador l'ha d'apagar acostant la mà
al sensor. Els pilots s'encenen d'un en un i dibuixen una seqüència de 64 passos que els jugadors han d'intentar
completar en el mínim temps possible. Un cop finalitzat, el panell central mostra el nombre d'impulsos fets i el
temps amb què s'ha aconseguit.
Les seqüències que dibuixa la màquina –fins a tres– no són aleatòries perquè així els jugadors poden veure quina és
la seva progressió sobre una mateixa combinació. Pau Campos destaca que aquesta màquina té un gran potencial
en l'handbol i que els jugadors tot just comencen a descobrir les aplicacions que pot tenir per als entrenaments. La
màquina pot ajudar a treballar la velocitat de reacció dels jugadors i la velocitat gestual que els permet fer un moviment concret en el mínim temps possible. La màquina és un complement perfecte per a la preparació de porters –
els moviments que fan els usuaris recorden molt els dels porters d'handbol–, ja que els ajuda a ampliar el camp visual.
Els alumnes de l'INS Baix Empordà que han participat en el projecte –Leonardo Aguirre, Orlín Gustavo Coello, Víctor
Cros, Henry Alexander, Albert Juliol, Juan Francisco Menjívar, José Ruiz, Victe Torres, Carlos Valencia i Kamal Ziani–
han disposat de la col·laboració de l'empresa Mapel-Tagisa, que els ha cedit el material, valorat en uns 1.000 euros.
La màquina no es comercialitzarà –les que hi ha al mercat costen uns 6.000 euros– però en volen fabricar una altra
unitat perquè el Bordils la tingui de propietat (Notícia treta de El PuntAvui, del dia 3 de juny de 2015)
EQUIP DE REDACCIÓ DE CALIU 32:
2n ESO Sorina Bancianu, Laila Boussatta, Thaís Calvo, Amal El Arras, Tarek El Gattari, Georgiana Fratiean, Carlos Daniel Javier, Blanca
Loma-Osorio, David Loureiro, Said Mahdadi, Ángel Puertas, Frank Rodríguez, Clara Romero, Irina Sardiña, Àlex Tey, Íngrid VidaL, Pau
Alsina, Andrea Cristea, Isra El Harrami, Sandra Farrarons, Aida Franco, Elsa García, Mario García, Clàudia Maruny, Irina Rabassa, Cristian Rey, Xavier Samper, Júlia Sánchez, Joel Serrano, Sergi Vargas i Usama Ziani.
3r ESO Iman Badaoui, Lorena Caballero, Eudard Casanovas, Pol Domènech, Míríam Gallardo, Natàlia Gutiérrez, Diana Heres, Emma
Hernández, Marc Jordán, Ainoa Martín, Macarena Miras, Andra Miroslav, Nicole Morell, Manuel Requena, Gema Rodríguez, Rebeca
Santa, Aleix Cateura i David Alvarado, Gerard Alonso, Gerard Casanovas, Salma Chanan, Joan Dalmau, Meriem El Mesbahi, Guillem
García, Paula García, Adriel Lara, Rebeca Lupse, Babi Masseguer, Raúl Morcillo, Laura Oliver, Adrià Suárez, Paula Toledo i Nadir Zkaki.
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L’HORT ECOLÒGIC
Els alumnes de la UEC s’encarreguen de portar l’hort ecològic de l’Institut
L’hort ecològic és portat pels alumnes de la
UEC. Aquest hort es va començar el curs passat i
aquest any han continuat els mateixos alumnes,
conreant-lo. Consta de tres calaixos amb diferents cultius, i d’un hivernacle construit pels
mateixos alumnes amb l’ajuda del PQPI permet
produïr durant l’ hivern. A l’ hort també hi ha un
compostador, no es fa servir cap producte químic i els productes es venen un dia a la setmana, el dimecres, a l’entrada del centre entre els
professors (que també poden encarregar la cistella de productes). Els alumnes són la Judith
Grande, en Mario Díaz, en Cristian Izquierdo i
l’Álvaro Lara.

COPA CANGUR I CONCURS DE FOTOGRAFIA I PROBLEMAS MATEMÀTICS
Els alumnes de l’INS Baix Empordà van participar en els concurs matemàtics que s’organitzen
Classificació del concurs de problemas matemàtics: Joan Pagès, Bellachi i Youness
Hafhaf. A la Cangur, els guanyadors han estat: Gerard Casanovas, Júlia Rodríguez i Skif
Dobney.
LES 3 FOTOS GUANYADORES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA

Un grup de set d’alumnes
de 2n i 3r d’ESO van participar en una prova de resolució de problemes per
equips, al pavelló de l’INS
Montfalgars. Van quedar
en novena posició.

1– Rectes concèntriques, d’Andrea
Cristea (2ESOA).
2– Remolí de rectes, d’Iman Badaoui
(3ESOA)3– Rectes electrificades, de Youness
Hafhaf (Administratiu)
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ARTISTES A LES AULES
Els alumnes de 2n de Batxillerat han volgut deixar empremta a les aules i les han decorat al seu gust
Les aules 17 i 18, de 2n de Batxillerat, han estat decorades al gust
dels seus ocupants: A la 18, la del A, hi ha l’Einstein i una frase:
«Hi ha tres classes d’ignorància: no saber el que s’hauria de saber;
saber malament el que se sap i saber el que no s’hauria de saber».
A l’aula 17, la del Batxillerat B, hi ha el dibuix de la Sagrada Família
fet per l’alumne Jordi González, una exposició d’art amb totes les
obres que els entren a Selectivitat i una altra frase: «The arts
should not only be the center of education but also the center of a
deep and fulfilling existence», del cineasta Michael Anderson. A
més, els alumnes del B també han elaborat un quadre amb la tècnica del dripping, que donaran al centre (foto de baix esquerra).

MONES DE PASQUA
Per Setmana Santa els alumnes del 2n cicle de Pastisseria van fer unes mones espectaculars. Així de guapes van quedar, reproduint escenaris de Frozen, pollets, castells, vaixells, granotes, etc. *Nicole Morell+
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JORNADA DE PORTES OBERTES
El passat dimecres 4 de març, al nostre institut va tenir lloc l'activitat de portes obertes
Durant tota la tarda del dimecres 4 de març, els pares i els propers alumnes van poder passejar-se pel centre i visitar les aules, els laboratoris, el pati, etc. per poder fer-se una idea de com és l’Institut i quina línia educativa tenim.
El professorat estava molt content perquè hi va haver molta gent i van poder explicar-los com es treballa i els projectes del nostre centre: Erasmus, el Musical, els convenis amb la universitat de Girona, les sortides, els batxillerats,
els cicles, etc. A cada classe hi havia l’explicació d’un departament o àrea i un “arbre” les fulles del qual eren els
projectes de cada matèria. També hi havia a cada aula una petita safata amb varietats de dolços que els alumnes
de pastisseria i cuina van preparar; els alumnes de turisme van fer la ruta del centre als pares i alumnes que hi van
assistir. Després es va fer una petita xerrada als pares sobre el funcionament de l’institut, a la sala d’actes. Cada
departament va preparar les aules per tal de que els pares poguessin veure els recursos dels que gaudim i el centre feia molt de goig!!

[ per Rebeca Lupse i Andra Bianca, de 3r. d’ESO]
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NOU BOCA’N ROLL DEL BAIX
Quatre alumnes de 2n de Batxilerat han dissenyat un Bocan’n Roll propi per l’Institut
Ens podeu explicar com va sorgir aquesta idea? Doncs a la
classe d’Economia de l’Empresa va sortir el tema i la professora ens va animar a que féssim un boca’n roll i que tiréssim endavant el projecte.
Com vau pensar la idea del disseny? La idea del disseny la
vam pensar un dia a classe; vam dedicar una hora a mirar
com podríem fer el logo a partir del logo de les escoles verdes i el de l’institut.
Quants tipus hi ha? Hem fet un amb el mateix logo, de diferents colors: blau i vermell.

La Melanie, l’Alba, la Nerea i la Sara

Quina empresa l’ha avaluat? Una empresa on-line que es
diu: Bloit.
Quant costa? Val 3€ i és donarà amb la matricula dels
alumnes el dia que s’apuntin al Baix.
Penseu que s’utilitzarà? Pensem que s’utilitzarà. De fet ja
s’està fent servir bastant i estem molt contentes per la
col·laboració i així tenir, entre tots, una escola més ecològica.

COMIAT DEL PFI I PTT
Després d’un curs, arriba el comiat. Sopar de gala i ball
La festa de final de curs la
van organitzar els del PFI
(programes de formación i
inserción) de la secció PTT
(pla de transició al treball)
dels cursos de cuina i comerç que depenen de les
escoles d’adults dels ajuntaments de Palafrugell i
Palamós.
El final de curs s’organitza
un curs a l’espai del peix
de Palamós i l’altre al nostre Institut.
L’acte va ser un éxit i va
comptar amb la presència
de les autoritats i de les
famílies dels alumnes.
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XERRADES: DE L’ALCALDE I DEL CAP D’ESTUDIS DE PALAMÓS

El cap d’estudis de Palamós va venir a explicar als alumnes de 4t els cicles que es poden estudiar en
el seu centre; mentre que Juli Fernández, l’alcalde de Palafrugell , va venir a fer una xerrada també
als alumnes de quart en la qual van poder preguntar i dialogar sobre els temes que més els preocupen del poble.

HEM VIST PELS PASSADISSOS...

ART ROMÀNIC: EL TÁPÍS

MICRORELATOS
MATEMÁTICOS

EL PESSEBRE

ARQUITECTURA ROMÀNICA

LA GIMKANA DE SANT JORDI

LA MAFALDA
L’ORIGEN DE
L’UNIVERS

PLANTES AROMÀTIQUES

EL TAPÍS DE
LA CREACIÓ
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COMIAT 2n DE BAXILLERAT
El passat 15 de maig , els alumnes de 2n de batxillerat es graduaren amb una celebració molt divertida i
emotiva: records del seu passat, actuacions, regals, agraïments...
El 15 de maig, els alumnes de Batxillerat s’acomiadaren del centre. L’acte s’inicià amb unes paraules del director i
continuà amb les actuacions musicals que havien preparat els alumnes: piano, flauta travessera, cançons. Després
arribà el torn dels agraïments i els alumnes de 2n no es deixaren cap professor a l’hora d’agrair la feina feta: hi hagueren paraules emotives i detalls per a tots. Finalment l’acte es va concloure amb en Gaudeamus Igitur, l’himne
dels estudiants, cantat per alumnes i professors, davant d’una sala d’actes plena de pares, familiars i professors. A
la sortida de la graduació, sessió fotogràfica per a immortalitzar la cita històrica i un pica-pica fi de festa preparat
pels alumnes del cicle de cuina del centre i servit pels alumnes de sala. Els de 2n, s’acomiadaren del centre amb
bona nota i amb la promesa de anar passant per aquí i explicar-nos com els va tot: la univeritat, la feina, la vida.
Molta sort a tots!!!
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PROFESSOR MORT A BARCELONA
En el tràgic incident a l’INS Joan Fuster, van ser ferides 4 persones més
L’INS Joan Fuster encara es vesteix de dol després del que va succeir el dilluns 20 d’abril: un alumne de 2n d’ESO,
armat amb una ballesta casolana i un matxet, va irrompre a la seva classe i va ferir una professora i una alumna,
que resultà ser la seva filla. Més tard, un altre professor va entrar, sent apunyalat i ferit de mort. Finalment, amb
l’ajuda de dos professors, l’alumne va ser reduït i tranquil·litzat. En el procés, un altre professor va ser ferit. El noi,
de 13 anys, no serà penat a causa de ser menor d’edat judicial. Els ferits es van recuperar ràpidament als pocs dies.
La víctima, Abel Martínez, era un professor substitut de 36 anys nascut a Lleida que feia poc que era a l’INS Joan
Fuster. Per tal de recordar-lo i donar les gràcies pel seu intent d’ajuda, la seva entrega, la majoria de centres a Catalunya van fet 1 minut de silenci. També s’ha fet un minut de silenci al Govern on l’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, o el president de la Generalitat Artur Mas, van donar les seves condolences als coneguts i a la família de l’Abel.
Des del nostre centre, també hem volgut solidaritzar-nos amb la família de l’Abel i denunciar els fets perquè no
tornin a succeir. Vam fer un minut de silenci, vam penjar un llaç negre a l’entrada fins a final de curs, i enviàrem
una carta de condol a l’IES Joan Fuster. Aquí la teniu:
“Benvolguts companys,
Tots tenim molt present els fets que es van produir a l’institut Joan Fuster el passat 20 d’abril. És per això que el
nostre centre es vol solidaritzar amb les famílies afectades i amb tot l’equip docent. Deu dies més tard, sembla ser
un fet molt llunyà a punt de caure en l’oblit. L’institut Baix Empordà de Palafrugell no vol oblidar el nostre company
Abel. Per aquest motiu, hem decidit penjar a l’entrada un llaç negre, fins que s’acabi el curs actual. No volem oblidar i no volem que torni a passar enlloc més. No volem entendre aquest episodi en tercera persona sinó en primera, ja que tots podem ser l’Abel.
Salutacions cordials.
Palafrugell, abril de 2015.
La comunitat educativa de l’INS Baix Empordà. “
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ELECCIONS AL BAIX EMPORDÀ
El divendres 5 de juny, votacions a l’Institut: és el projecte de Ciutadania a 3r d’ESO
El projecte de Ciutadania de 3r d’ESO va culminar el divendres 5 de juny amb les eleccions generals.

Els dies previs, els grups polítics creats pels alumnes de 3r a les hores de Ciutadania, feren l’enganxada de cartells i passaren per les classes de tota l’ESO explicant les seves propostes. El divendres 5, ordenadament, baixaren a la sala d’actes on s’instalaren les urnes i pogueren votar. Els
alumnes de 4rD van fer el recompte i van fer públics els resultats. La butlleta d’anar a votar, tenia la
pecularietat que s’havia de votar dues vegades: una per fer el recompte segons la llei l’Ohm i l’altre
per recomprar amb un repartiment més equitatiu. A continuació teniu una mostra dels cartells dels
partits i imatges dels actes: cartells, mítings, votacions, etc.

PARTIT NACIONALISTA
D’ESQUERRES

ESQUERRA PEL FUTUR
DEL POBLE

UN PAÍS LLIURE
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GIRONA I SANT PERE DE RODES
Els de 2n ESO van anar a Girona pel Crèdit de Síntesi i a Sant Pere de Rodes, en una sortida de Socials
GIRONA, CIUTAT EDUCADORA
A 2n ESO, vam fer el crèdit de síntesi sobre Girona. Vàrem
anar a passejar per Girona i ens ho vam passar molt bé,
aprenent molt.
Mentre passejàvem per Girona, alguns companys de Turisme ens anaven explicant diverses coses sobre la ciutat. Amb
la informació que ens proporcionaven, havíem d’omplir un
dossier d’activitats sobre la ciutat.
Vam donar-li un petó al cul de la lleona, també vam entrar a
la catedral que té 90 escalons, als banys àrabs, al call jueu,
entre altres llocs molt bonics.
Vam entrar a l'església de Sant Feliu on vam veure a Sant
Narcís i ens van explicar la llegenda molt divertida de St.
Narcís i les mosques.
També ens van explicar els tipus d’arquitectura dels edificis.
Andreea Valentina Cristea i Clàudia Maruny
Alumnes de segon d’ESO
SANT PERE DE RODES
En el mes d’abril, els de 2n d’ESO vam anar a Sant
Pere de Rodes. Vam visitar el poble preromànic de
Sta. Helena i el monestir de Sant Pere de Rodes. Al
monestir vàrem veure:
Els claustres amb les seves diferents parts, i entre les
coses que hi havia, la més divertida va ser la part on
hi havia un audiovisual sobre la història del monestir
des del principi fins al final.
Després de menjar, vam anar al antic poblat de Sta.
Helena, on vàrem veure diferents monuments, entre
ells l’església.
L’església (que estava tancada) tenia una nau central
amb un creuer. Des de l’exterior es podia observar el
campanar d’espadanya que va ser modificat més
tard, i l’absis.
Ens ho vàrem passar bastant bé, tot i ser una mica
cansat.
Andreea Valentina Cristea i Clàudia Maruny
Alumnes de segon d’ESO
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SORTIDES DE BATXILLERAT
Els alumnes de Batxillerat han fet sortides formatives: a Cotlliure, maternitat d’Elna, MNAC, etc.

Els de 2n al Pavelló Alemany, a la Maternitat d’Elna, el cementiri de Cotlliure i davant la façana de Santa Maria del Mar

ELS DE PRIMER D’ESO, RERE LES PASSES DELS ROMANS
Els de primer, visitaren la Gerunda Romana

Els alumnes de Primer d’ESO van anar a Girona per a conèixer la Girona Romana. En 3 grups, realitzaren una visita guiada per la
part romana de la ciutat buscant els vestigis de l’antiga muralla. Després, a l’interior de l’església de Sant Pere de Galligant,
portaren a terme un taller molt interessant de com construïen els romans les calçades: cada alumne construí la seva pròpia
que es pogué endur a casa com a record.

CARCASSONE 2015
El passat 21 de maig, els alumnes de 3r d’ESO van estar a la ciutat medieval de Carcassone
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VIATGE A IRLANDA
A l’abril, després de Setmana Santa, els alumes de Turisme i 1r de Batxillerat anaren a Irlanda
El dimecres 15 d’abril , uns quants alumnes de 1r de Batxillerat i 3 alumnes del GSCF de Turisme de l’INS Baix Empordà, vam marxar de viatge a Irlanda, a un poble del qual el nom no vam saber pronunciar fins l’últim dia. Després
de matinar, autocar i.. més autocar, vam arribar al petit poble amb un sol carrer de Cahersiveen, on ens esperaven
els nostres pares adoptius. Aquella nit vam quedar després de sopar, a les 21, per a fer una passejada pel poble
amb la AD, la que seria la nostra professora. Ella ens va portar al Marina’s, on faríem classe als matins i ens va explicar una mica d’història del poble. Aquella nit no vam fer res especial perquè estàvem esgotats.
Dijous dia 16, ens vam aixecar, vam esmorzar i vam anar al Marina’s amb la nostra carmanyola amb dos Sandwich,
fruita i alguna cosa de xocolata. Aquell matí vam fer classe i a la tarda vam anar a visitar un castell, bé, la meitat
d’un castell, i caminant, vam anar a veure uns anells màgics, els quals els celtes creien que tenien poders curatius i
energies per a ajudar als malalts per a recuperar-se més aviat. Aquella nit vam sopar a casa, ens vam dutxar i vam
anar a fer un vol tots plegats.
Divendres dia 17, pel matí, el mateix que el dia anterior, i per la tarda, vam fer una caminada d’11 km per muntanya per acabar a la platja, on ens vindria a recollir l’autocar per a tornar al poble. El xofer, l’Andrew, ens portava a
tot arreu amb el bus.
Aquella nit, els pares de la Judit, una noia de Turisme, ens van convidar a una barbacoa a casa seva, on vam sopar, i
vam conèixer a gent del poble.
Al dia següent, dissabte 18, pel matí, ens van explicar més llegendes de Cahersiveen, i per la tarda vam anar a una
platja on hi havia un castell on alguns van anar a fer fotos, mentre que els altres ens vam quedar a fer una migdiada, ja que estàvem molt cansats.
Aquella nit, vam anar tots junts al pub, on la AD ens va fer ballar balls irlandesos, que ens havia ensenyat a classe.
Al local hi havia vàries persones irlandeses, entre elles un home que ens va fer un mini concert cantant cançons en
espanyol.
Hora de tornar: crec que cap de nosaltres volia abandonar Cahersiveen... Eren les 5:45 del matí i els nostres respectius pares ens van anar a deixar al comunitycenter on havíem quedat per agafar el bus de tornada a l’aeroport. Ens
esperaven 5 hores d’autobús i 2 d’avió per tornar a casa.
En general, un viatge espectacular, però crec que tots ens vam quedar amb la sensació de que quatre dies són molt
pocs, i estic seguríssima de que tots ens portem un bon record de Cahersiveen!

Per Andrea Rey, alumna de GSCF de Turisme
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CONCURS D’ICONES
En Mario i la Júlia guanyen el concurs d’icones del centre
Els alumnes de religió
realitzen un taller d’
icones practicant la
tècnica del Tremp
d’Ou sobre un suport
de fusta. Ells dibuixen
i pinten fent la barreja, i utilitzant pigments en pols com si
fossin monjos ortodoxs. Al final, amb
totes les icones, es fa
una exposició i un

ELS DE PRIMER, PINTANT ICONES I AMB EL TAPÍS
DE LA CREACIÓ QUE HAN ELABORAT

concurs.
Guanyadors
1er premi Júlia Pérez 2B
2n premi Mario García 2B
Entrevista als guanyadors:
Quina técnica vau fer servir? Vam fer servir la
técnica del Tremp d’ou
Quin premi heu guanyat ? Júlia : Un premi valorat
en 30 euros pel “Pickin’ pack”. Mario: Un premi
valorat en 25 euros pel “Pickin’ pack”
En què us heu inspirat ? Vam buscar fotos d’icones per internet, i en vam triar una. La imatge de
la icona que vam triar la vam copiar en un suport
de fusta fent servir la técnica del tremp d’ou.
Quins materials heu fet servir? Rovell d’ou, aigua
destil·lada, pigments i oli de llinasa.

Sobre aquestes línies, el mural del 1r concurs de fotografia
literària de l’INS Baix Empordà. A l’esquerra, les Icones pintades pels alumnes de 1r d’ESO de religió i l’exposició que
n’ha resultat. Les icones es pinten amb la tècnica del
Tremp d’ou sobre un suport de fusta.
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FEM BULLIR L’OLLA
El 17 de març de 2015 es celebrà a l'Institut Baix Empordà la final de FEM BULLIR L'OLLA
Davant un jurat expert presidit pel periodista gastronòmic Salvador Garcia-Arbós, el 17 de març es va portar a
terme al Restaurant Cap Roig de l’Institut, la final del concurs Fem Bullir l’Olla. Els alumnes del nostre centre, de
cuina, pastisseria i PTT classificats per participar van fer la recepta en directe a la cuina del centre.

NOU CICLE SUPERIOR DE CUINA
Aquest curs ha començat un nou cicle al centre, el Superior de Cuina
El nom exacte és Direcció de Cuina i l’imparteixen 4 professors. És un cicle organitzat perquè els alumnes puguin ser persones que portin una cuina, que siguin ells els responsables.
Les diferències entre el mitjà i superior és que els del mitjà
són els que treballen a la cuina específicament i els del superior són els que la gestionen. De moment hi ha 12 alumnes que
són els que demanaven poder fer-lo. Algunes assignatures
són: seguretat i higiene, relacions humanes, idiomes, economia, cuina i pastisseria... Les pràctiques les fan a l’institut durant una temporada i després començaran a fer pràctiques a
les empreses, restaurants, etc. El curs vinent seran ells els que
tindran la responsabilitat d’encarregar-se del restaurant del
centre. Aquest cicle es fa també a Ripoll i Girona.

Alumnes del cicle, amb el seu tutor, en Carles Sans

Els alumnes fan visites a restaurants i organismes que tinguin a veure amb el cicle. Fa poc van estar en una fira de
gastronomia de Barcelona on els alumnes van poder participar en xerrades. Sovint s’organitzen conferències amb
professionals de fora del centre.
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SANT JOAN DE DÈU
El passat dia 19 de novembre, els alumnes de 4rt que fan Alternativa i Religió, van anar a visitar
l’Hospital de Sant Joan de Déu per lliurar els contes que van fer durant 3r ESO Hem entrevistat a 3
alumnes de 4rt perquè ens expliquin l‘experiència a l‘hospital. La Mireia Gili, la Júlia Rodríguez i en Jordi
Molina (autors d‘un treball de recerca sobre la iniciativa)
Què vàreu fer a l'hospital?
Ens varen fer una xerrada sobre l'hospital i sobre la gent
que fa de voluntari allà. Després vam fer una visita guiada
per l'hospital i vam entrevistar a la Tina (directora dels
voluntaris ) per saber més coses dels nens.
Quin projecte havíeu de fer?
Vam fer uns contes pels nens malalts en diverses classes
(ciutadania, religió, socials, alternativa), durant tot el curs
de 3r ESO. Vam fer el guió, l‘esbós, els vam dibuixar i
pintar i els enquadernàrem.
Quins cursos vau anar?
La gent que va participar en fer els llibres de forma
voluntària. Els de 3r, que ara estem fent 4t.
Us va agradar anar-hi? Sí, va ser bastant divertit i
emocionant, perquè ens va agradar molt l‘hospital i les
persones voluntàries eren molt agradables. És un hospitat
diferent, doncs dóna molta importància al tracte humà,
en fer sentir bé al malalt; que se senti acollit i estimat.
Esteu fent el treball de recerca sobre els contes de Sant
Joan de Déu. Ens ho podeu explicar una mica ? Va
començar tot perquè a quart fem un treball de recerca
per grups i no sabíem quin tema fer. Va agradar la idea de
l'hospital, doncs ens vam involucrar molt en aquesta
història i volíem saber més: com i qui ho va començar, el
perquè, etcètera. I vam entrevistar a la cap de voluntaris,
perquè ens expliqués tot el que feia i com: la Tina, una
persona encantadora, totalment entregada als seus
voluntaris i als seus nens!
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EL COIXÍ DEL COR
Com cada Nadal, l’Institut colabora amb l’Hospital de Palamós fent coixins per a ajudar en la lluita contra el càncer de mama sota la direcció de la Pilar Valenzuela, professora de castellà
Van participar els alumnes de 3A, 3B i 3C de forma molt activa: van farcir els cors, van preparar les etiquetes amb
un missatge d'esperança i els van embolicar. Es van recollir 200 euros gràcies a l'aportació de l'AMPA, que sempre
col·labora.
Es va lliurar tot a la representant de l'Hospital Comarcal de Palamós i antiga ex-alumna de la casa, Míriam Moreno.
Els cors es donen gratuitament a les persones que estan lluitant contra la malaltia. Els diners recollits serveixen per
a comprar més robes de cotó i crear més cors.

Aportació de l’AMPA a la Míriam Moreno

LA MARATÓ
Xerrada sobre la marató de TV3 a la Sala d’Actes
El passat 17 de desembre, a l’institut, va venir una infermera de l’ hospital Sant Joan de Déu que va fer una xerrada
sobre la marató de TV3 als alumnes de 3 d’ESO.
Els alumnes de 3r d’ESO van poder veure un vídeo on s’explicaven les malalties que podia patir el cor i un power
point explicant més detalladament els problemes del cor, les causes d’aquests problemes i les possibles solucions.
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40è ANIVERSARI DEL BAIX EMPORDÀ
Aquest curs l’Institut compleix 40 anys. Repassem la seva biografia i entrevistem en Joan, el director
Aquesta és la història d'un centre que va començar a rutllar el mes d'octubre
de 1974. L'any 1973 el Ministerio de Educación y Ciencia volia concedir una
Escola de Formació Professional a una població del Baix Empordà, però amb la
condició que aquest poble disposés d'un local adequat. El que llavors era alcalde de Palafrugell, Joan Rutllan i Pibernat, va creure que aquesta era una bona
oportunitat per a incrementar l'oferta educacional a Palafrugell. Va iniciar les
gestions amb les autoritats, posant a disposició els locals de l'antiga Escola
Edifici de l’ Antiga Escola d’Arts i Oficis
d'Arts i Oficis, situada al carrer Tarongeta.
del carrer Tarongeta
Des del 1974 fins al 1978, Palafrugell tingué una escola de Formació professional que depenia del "Centro Nacional de Formación Profesional Montilivi" de
Girona. El primer director va ser el senyor Martí Bofill. Els alumnes inscrits en aquell primer curs van ser 28, dels quals 27 en
l'especialitat d'automoció i 1 en l'especialitat de metall. Aquesta va ser una especialitat que no va tenir èxit, i l'any següent es
va canviar per la d'electricitat. Posteriorment, es va aconseguir que es portessin a terme els estudis d'administratiu.
Els locals de l'antiga Escola d'Arts i Oficis al carrer de la Tarongeta anaven quedant petits i l'Ajuntament va haver d'habilitar
altres dependències municipals per donar acolliment a la gran demanda de places escolars. L'any 1977 els alumnes van quedar
repartits entre els locals del carrer de la Tarongeta, les instal·lacions de l'antiga fàbrica de Can Genís i la Casa de Cultura Josep
Pla.
Les dificultats per impartir de manera correcta les classes cada vegada anaven en augment per manca d'espai i de material.
Després de nombroses propostes i mobilitzacions pel mal estat de les instal·lacions i espais inadequats, l'any 1982 es varen
adjudicar les obres perquè en uns terrenys del pla de l'Aubi, es portés a terme la construcció d'un nou centre.
Al cap d'un any i mig, l'1 d'octubre de 1984, es posava en funcionament el nou edifici a l'avinguda de les Corts Catalanes s/n,
amb el nom oficial d'Institut de Formació Professional Baix Empordà. En l’actualitat i després de vàries reformes educatives,
s’anomena INS Baix Empordà.
En aquests moments l'Institut té quatre línies d’ESO, dos de batxillerat, els cicles formatius de Grau mitjà de gestió Administrativa, Gestió Administrativa en l’Àmbit Jurídic, Automoció, Electricitat, Cuina, i Pastisseria. Així com els cicles Formatius de
Grau Superior de Administratiu, Turisme, Electricitat en modalidat Dual i Cuina també en Dual.

DELS INICIS...

Primera classe feta per Josep
Montseny

Els terrenys

Federic Martí Gich,

Marti Bofill,

Primer president AMPA

Primer Director del Centre

Juny del 1994
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40è aniversari

JOAN BORROMEU, DIRECTOR ACTUAL
Quants anys fa que estàs treballant en el centre? Des de 2004, 11 anys.
Quants anys fa que ets director? Fa tres anys.
Com recordes l’institut quan vas entrar? Més o menys com ara, no gaire diferent. Només ha canviat per les obres
que van fer que l’ estructura de l’edifici canviés. En quant als professors, la majoria són els mateixos, alguns han
marxat i d’aquests alguns han tornat.
Com veus l’institut actualment? El que ha canviat més en aquests 40 anys, és el tipus d’alumnat en quant a la manera de fer, de pensar. És com si estiguessin en una altra dimensió...
Quins creus que són els punts forts del centre? El tracte amb l’alumnat, el seguiment a les tutories i el nivell
acadèmic.
I els millorables? Moltes coses, però degut al ràpids canvis en el sistema educatiu, és molt difícil millorar en el dia
a dia: Moltes vegades quan apliques la millora, aquesta ja no serveix. Per això les millores han de ser ràpides!
Com ha estat l’ evolució de l’institut en els 40 anys? Va començar com a Formació Professional, i el fet d’incloure
estudis d’ESO i de Batxillerat, han estat els principals canvis. Ara amb la nova llei Wert, potser hi hauran més canvis, perquè modifica bastant els estudis de Batxillerat i Formació Professional. A veure….
I l’ alumnat com ha canviat? És molt més sensible que l’alumnat d’abans en l’aspecte que ho sent tot molt més; i
això dificulta fer coses a l’institut. Els d’abans tenien una mica més de respecte cap el professorat. Cada vegada
s’està perdent el respecte cap el professorat. El professor és vist com una persona que t’acompanya, i ha passat
d’estar davant de l’alumne a anar al costat, acompanyant. El coneixement ha passat d’estar a mans del professor a
estar a mans dels cercadors com “google” i per tant el paper del professor és d’orientador i acompanyant de
l’alumne.
Quines celebracions heu pensat per celebrar l’aniversari? Una nova página web, que estarà operativa a principis
del proper curs. I a iniciativa del professor José Manuel Rodríguez, crear una associació d’antics alumnes.
Explica com serà el futur del institut: Un institut amb pocs alumnes , amb una Ràtio de pocs alumnes per aula, més
que res degut a la baixa natalitat, que farà que hi hagi una davallada del nombre d’alumnes a secundària. Això
comportarà que haurem de millorar la qualitat d’ensenyament. Si es manté el nombre de professors actual, podrem donar un ensenyament de millor qualitat.
[Nicole Morell]

A L’ACTUALITAT...
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MARC VIDAL, DIPUTAT AL PARLAMENT DE CATALUNYA
En Marc Vidal (Maresme, 1954) és un professor de català del nostre centre i, actualment, és el president
de Iniciativa per Catalunya Verds a les comarques gironines i diputat al Parlament. Quatre anys després
d’abandonar l’INS Baix Empordà, avui el podem entrevistar:
Per què has escollit ICV per sobre de totes les altres forces polítiques? Perquè crec que és l’única que, abans i
ara, ha defensat las idees d'esquerres i del poble, i mai
ha dubtat en fer-ho.
On t'agradaria arribar com a polític? Jo tinc molt clar
que la política és un temps parcial, i que aquest temps
parcial s'acaba en les següents eleccions o com a molt en
uns quants anys més.
Recordes a algun professor o alumne en especial? En
especial no, professors en recordo bastants d’aquella
època, i d'alumnes reconec la cara d'alguns però, és clar,
se m'obliden els noms perquè ha passat molt de temps.

Com és la vida d'un diputat al parlament i com la compararies amb la vida d'un professor? És una vida molt
atrafegada, intensa, i comparada amb la vida d’un professor, és més complicada en quant a horaris.

Pots recordar algun moment especial sent professor al
IES Baix Empordà? Home, la veritat és que he viscut
molts moments especials, però potser un final de curs,
en el que acaba tota una generació, i també els començaments de curs, especialment a primer, que solen arribar amb por, per molt que després acaben donant por
ells. *Rient*.

Fas els àpats amb els membres del teu partit o amb
grups d'altres partits? Depèn del dia i del moment, és
clar. Però normalment dinem tots els que ens portem
millor a una taula al menjador del Parlament, que és on
solen menjar tots. No hi ha “mal rotllos”.
Són molt llargues les sessions del parlament? Depèn
també del dia i de l'ordre del dia, però en general sí.

I com a diputat? Potser també la primera vegada que
vaig haver de fer la defensa d'un projecte al Parlament.
Això sí, els que sols recordar més són les victòries, quan
dones una idea que algú d'un poble t'ha donat, i al presentar-la, tothom vota que sí. Sents que has fet bé la teva feina.

Quins són els sacrificis que ha de fer un polític? Depèn
de les ganes que tingui de treballar. Els que volem treballar ens estem moltes hores treballant, i això fa que
costi compaginar la feina amb la família. Podríem dir
que això ja és un sacrifici.
Que t'agradaria més: ser alcalde de Regencós o ser
president de Catalunya? La veritat, m'agradaria més
ser alcalde de Regencós. Ser president de Catalunya
implicaria tenir una responsabilitat molt alta i una dedicació 100%, i també has de sentir-te amb la motivació
per ser-ho. Amb la meva edat, la veritat, no em plantejo tenir un càrrec tan alt en la societat.

Has fet algun amiguet o “col·lega” al Parlament? En general tots som bastant “col·legues”. En especial amb els
del meu grup, però també amb els demés quan sortim al
“pati”.

Com va començar la teva carrera política? Va començar presentant-me a las eleccions de Regencós i guanyant-les. A partir d'aquí vaig entrar poc a poc al partit,
i els meus companys em van acabar votant per ser diputat.
Enyores ser professor? Sí, la veritat. M'ho vaig passar
molt bé sent professor, i de fet és la meva feina i a el
que m'havia dedicat durant tota la meva vida.
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Vas estar dins de la Comissió d’Investigació sobre el Frau
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política.
Com va ser per tu estar en aquesta comissió? Penós,
perquè t’adones de que hi ha molt de xoriço en aquest
país.
Al Parlament es comporten millor que a les aules o també els teniu que escridassar? Es comporten més bé. Per a
mi és fins i tot massa tranquil. Tindríem que “liarla” més.
Per a tu, ser diputat és una experiència positiva o negativa? Positiva. Si no, no ho seria.
Has tingut el plaer de poder parlar cara a cara amb el Hi ha hagut algun moment en la teva carrera que hagis
president Mas? Sí, vaig tenir el plaer d'interrogar-lo en pensat en retirar-te i tornar a l’ensenyança? Només fa
la investigació del cas Pujol.
dos anys i mig que estic al Parlament, per tant, no he tingut temps per pensar en retirar-me encara.
Que faries si arribessis a ser president? (Per molt que
no vulguis) Intentar rodejar-me de les persones més Quants anys portes a l’ensenyament? I a la política? A la
política dos anys i mig al Parlament i 8 de regidor de l’ahonestes i més bones.
juntament de Regencós. I a l’ensenyament, al voltant
Quins són els “bons” moments en aquesta feina? I els d’uns 35 anys.
“dolents”? Els bons serien, com he comentat abans,
poder fer que s'aprovi la idea d'algun ciutadà que ho
ha suggerit; el dolent seria el contrari, que per molt
que una idea d'aquestes arribi al Parlament i és aprovada, el Govern les ignora.
Com a feina, què prefereixes, ser professor o diputat?
Cada etapa té el seu moment bo, així que no puc escollir entre una de les dues.
Quants anys has fet de professor? Creus que tornarás
a ser-ho? Serà difícil que torni a ser-ho, perquè per
edat ja em toca jubilar-me. He exercit de professor
entre 35 i 40 anys.

Quan eres més jove, de què volies treballar? Ja tenies
pensat entrar en la política? No. Quan era jove era una
mica difícil pensar en política, bàsicament perquè en una
dictadura no hi ha política (quan ell era jove vivia sota la
dictadura franquista).
Que es pot fer per acabar amb la mala fama dels polítics? D’entrada hi ha una cosa important que és no creure
que tots els polítics anem en el mateix calaix. Hi ha gent
que pensa només en guanyar diners i no ho fan amb ganes. I hi ha gent que ho fa amb ganes. No crec que tota la
gent que es presenta per ser polític sigui un xoriço.

Com veus el món educatiu des d’una posició parlamentària? El món educatiu està en una transició monetària per una banda; li falten unes grans dosis de
formació tant pel professorat com per a la societat, i
falta un acord per no politiquejar amb l'educació.
Quines pegues li veus a la democràcia actual? Hi ha
hagut durant molts anys un grup de gent que ha pensat que, si algú entrava en algun tema polític, era per
motius personals. Jo crec que això ha fet que tothom
En Marc entre en Gerard Casanopensí que tots els polítics som uns “xoriços”. Per sort,
no és així, ja que cada vegada hi ha més gent nova que
vas i en Pol Domènech, de 3r.
vol entrar en la política perquè li agrada i no per emportar-se alguna cosa a canvi. Tampoc està bé el fet de Volem agrair a en Marc Vidal haver-nos deixat una mica
que es tingui en compte al poble per escollir al seu lí- del seu temps per fer-li l’entrevista, i a tots vosaltres per
der polític, però després no se li consulti res a l'hora de
haver-la llegit!
decidir.
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SKA, REAGGE I RUMBA AMB FESTUCS!!!
En Joan Martí de 4t, és el responsable dels teclats dels Festucs, el grup musical de moda a Palafrugell
Com es va formar el grup ? Érem tots un grup d’amics que estudiàvem música, així que vam pensar en fer un grup i
el vam fer.
Qui va triar el nom? Perquè festucs? Vam pensar en posar-li una paraula inventada com festucs perquè sonava a
festa, i després va resultar que la paraula existia de debò. Va sortir de sobte.
On assageu? Assagem en el garatge de l’avi d’un dels membres.
Quins instruments? Quants vocalistes? Tenim una guitarra acústica, una guitarra elèctrica, un baix, una bateria, un
piano/teclat , un saxofon i una trompeta. Només hi ha un vocalista.
Teniu estudis musicals o sou autodidactes? Tots tenim estudis musicals, excepte el que toca el baix.
Teniu a prop una actuació-concurs. Ens ho expliques una mica? Sí, en un concurs de grups per a joves, vam participar i van quedar semifinalistes, i també tenim una actuació a Caldes de Malavella.
Quin/s instrument/s toques en el grup? El teclat/piano.
Qui escriu les lletres? De què van? Les lletres les escrivim entre tots, però sobretot les fan el cantant i el guitarrista.
Les lletres parlen de llibertat, de revolució.
Quin tipus de música feu? Fem Ska, Rumba i Reagge.
Quins plans futur teniu? Ens agradaria arribar molt lluny, com tots els grups.
A quins grups us assembleu? A grups catalans com la Pegatina i Txarango.
Quins grups us han influït ? Bàsicament els mateixos als quals ens assemblem.
Teniu mànager? No.
És la primera experiència musical que teniu? Sí, és la primera.
Membres del grup: Guitarra espanyola: Pau Alarcon, Baixista: Arnau Sánchez, Guitarra elèctrica: Jordi Brias, Pianoteclat: Joan Martí, Trompeta: Oriol Ribas, Saxo: Eloi
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SOUFIANE MAHBOUB, GUANYA ELS 10 KMS DE GIRONA
Soufiane, del cicle superior d’Electricitat, s’imposà als 1000 participants de la Girona-Esports Parra
La cursa tenia recorregut nou, més urbà i en un sentit contrari a l'original mitjançant el qual la segona meitat de la
cursa de 10 quilòmetres duia els participants a recórrer el Barri Vell de Girona en lloc de fer-ho en el primer terç.
Quant a l'aspecte competitiu, van destacar els joves atletes de l'AA Palamós, encapçalats per Soufiane Mahboub,
vencedor amb 31:11, seguit del seu company Enric Roura.
Què va ser el que et va inspirar a córrer? Des de petit, m'agradava
córrer... és unes de les coses que em fa sentir molt bé.
Quan temps fa que practiques l’atletisme? Des de molt petit, vaig
començar a córrer als 10 anys i vaig parar 10 anys i aquests 3 últims
anys, hi he tornat.
Com i per què vas començar? Vaig començar perquè tenia uns
companys amb qui jugava a futbol i vaig veure que se'm donava bé
córrer i que podia destacar en atletisme.
Quines son les teves especialitats? A l'hivern preparem el cross;
però a l'aire lliure preparem els 1500m.
Quines competicions has guanyat?
Portem algun cross i també aquestes útimes curses que vaig fer a Girona; després una de l’Hipercor .
Et vas imaginar que acabaries guanyant? Sempre vas amb la intenció de
guanyar.
Per quin club corres? Per l'associació atlètica de Palamós.
Quin és el teu somni esportiu? Estar en forma, passar-m'ho bé corrent i
arribar el més lluny possible en l'atletisme.
Quan i com entrenes?
Entreno de dilluns a dissabte; el diumenges descansem. Entreno a les
vuit del vespre.
A quin atleta admires? Al millor del món de 1500, Hicham El Guerrouj.
Algun consell perquè la gent s’enganxi a aquest esport? És un esport que ajuda
a desconnectar i a estar en bona forma. I és fàcil practicar-lo!

SOUKAINA TALHI, ATLETA OLÍMPICA
És una alumna del Superior d’Administratiu i acaba d’arribar de les Illes Maurici i de Dubai
Quants anys portes practicant atletisme? 9 anys.
En quines modalitats estàs especialitzada? Salt de perxa és la meva especialitat
però també practico altres aspectes de l’atletisme.
En quin club estàs ara mateix? Club atlètic Palafrugell.
On entrenes? A l’estadi municipal.
Quantes hores t'hi passes a la setmana? Dilluns i dimecres de dos i mitja a quatre i
els dimarts, dijous i divendres de quatre a sis. I els caps de setmana vaig a córrer pel
meu compte.
En què consisteix el teu entrenament diari? Ara mateix m'estic centrant en els salts
de perxa i diferents activitats. També m'entreno en la resistència fisica.
Parla’ns una mica de les olimpíades on has participat... L'any passat vaig poder
participar a Sud-Àfrica on vaig quedar segona; aquest any he pogut tornar a participar a les Illes Maurici on he quedat quarta ja que la dificultat ha augmentat i vaig amb gent molt més gran i de molta experiència. D'aquí un mes
tinc el campionat àrab a Tunísia i d'aquí 2 setmanes el campionat a Marroc i el campionat d'Espanya. Espero que
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això vagi pujant i poder arribar molt lluny.
Com et vas enterar de la notícia, com te la van fer arribar? Van trucar a casa, al principi no m'ho podia creure,
però vaig veure que era veritat quan van venir a casa i van parlar amb els pares. Gràcies al suport de molta gent he
decidit participar.
És la primera vegada que competies a nivell internacional? No, l'any passat va ser la primera vegada.
L'experiència va ser bona? Al primer any no tant ja que no coneixia a ningú; en canvi aquest any sí, ja que ja vaig
participar abans i coneixia a molta gent i també perquè anava molt motivada.
Vas ser escollida la millor esportista de Palafrugell. Què et va semblar? Va ser molt gratificant, on vaig gaudir més
és al sentir al meu nom com a guanyadora, llavors és quan et puja tot i dius UAU!
Ara mateix què estas estudiant? Grau mitjà d'administratiu.
I què penses fer en el futur, seguir els teus estudis, continuar amb l'esport? Ara mateix vull seguir estudiant, però
mai se sap; potser l'esport m'afavoreix més. Ara mateix el meu objectiu és arribar als jocs olímpics que els tinc a les
mans…
No t'atabales massa amb tot? No, ja que tinc el suficient temps per a tot. Ara que he estat dues setmanes fora ho
tinc complicat amb els exàmens, però els professors m'ajuden molt!
Per Ainoa Martín I Adriel Lara (3r ESO)
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LINA DALMAU de TOURNÉE PER LES UNIVERSITATS EUROPEES
Hem entrevistat a la Lina, que l’estiu passat va obtenir una beca que li va permetre veure universitats
de tota Europa: Alemanya, Anglaterra, França. Ens explica la seva experència...
On has anat aquest estiu?
He tingut l’oportunitat de
viatjar per 5 països diferents d’Europa gràcies a
una beca de la Universidad
Francisco de Vitoria de Madrid, Becas Europa. Els 50 seleccionats hem anat a Itàlia, Anglaterra, França, Alemanya i Espanya.
La Lina, a la dreta, amb dues companyes

T'ha agradat el lloc on has anat? Ha sigut una experiència única
i molt enriquidora, tant culturalment, intel·lectualment com
personalment. Els països, als quals molts no havia visitat abans,
eren tots magnífics i el viatge estava dissenyat per anar coneixent amb cada ciutat que visitàvem. És a dir, cada ciutat que
visitàvem era per un motiu i les conferències anaven relacionades amb la ciutat.

poguessin! Realment, recomano aquesta experiència a tothom que la pugui disfrutar. No és un camí fàcil arribar-hi i
molts cops requereix força esforç i temps, però la recompença val molt la pena. De fet, amb uns quants amics i amigues
de Becas estem planejant organitzar un “interrail” per fer
d’aquí uns 3 anys, un Becas Europa 2.0!
On estudies ara? Ara estudio a la Universitat Internacional
de Catalunya a l’Hospital General de Catalunya a Sant Cugat.
Què estudies? Estudio Odontologia en anglès.
T'agrada el que estudies? M’encanta! Crec que he encertat
totalment la carrera i estic molt il·lusionada pel que ha de
venir!

Has conegut algú especial? Sí. He tingut molta sort de trobar
un company de pis perfecte i uns amics i amigues insuperaQuants dies has anat aquest estiu a les universitats? El viatge bles que s’assemblen molt a mi, i entre tots fan que les setmanes a Sant Cugat passin volant!
va durar 20 dies, des del 28 de Juny fins al 17 de Juliol.
Quan anaves a una universitat, què havies de fer? Cada universitat era diferent. Ens feien una visita per la Universitat, i
llavors ens portaven a una sala/classe on es duien a terme les
conferències.

Què t'agrada fer? A mi m’agrada molt ballar, tot i que aquí a
Sant Cugat no ho faig. Normalment, a les tardes quedo amb
els amics, anem a prendre alguna cosa, a comprar per Barcelona, a visitar la ciutat, i naturalment estudiar també!!

Quin idioma parlàveu? Amb els amics, monitors, formadors i la T'agrada anar de festa? Aquesta pregunta és fàcil de responmajoria de conferenciants parlàvem sempre en castellà, tot i dre! M’agrada anar de festa, i més per Barcelona, ja que
quan surts mai saps què pot passar.
que algun cop les conferències eren en anglès.
Quants dies eres a cada país? Aproximadament estàvem uns 4 Trobes a faltar el Baix Empordà? La veritat és que sí. A més,
la majoria dels meus companys de classe s’han quedat a Gidies a cadascun.
rona a estudiar, pel que els veig contades vegades, i a més,
A part de veure les universitats, vas veure més les ciutats? Sí,
degut a l’horari de classes que tinc, m’és molt complicat visivam poder visitar totes les ciutats a les que vam estar, potser
tar l’institut i els amics.
no tant com haguéssim desitjat, però quan les visitàvem, era
magnífic. A més, molts cops la visita per la ciutat era guiada i a Quins professors t'agradaven? I quins no? Ui…aquesta precada lloc ens explicaven una història diferent de la ciutat que et gunta té trampa? Com li deu passar a tothom, sempre hi ha
professors que t’agraden més o menys, i d’alguns que t’en
feia veure la ciutat des d’un punt de vista diferent.
recordes més o menys. Però podria dir que a l’institut hi ha
T'ha agradat l'ambient de les universitats? M’encanta! És un
més professors que m’agradaven que no el contrari. Els trobo
canvi immens a l’institut però que val molt la pena.
una miqueta a faltar i espero poder venir aviat a veure’ls a
Vas conèixer a molta gent? Sí! I el millor és que després de més tots!
de mig any, tots els becats, monitors i formadors, seguim en
contacte i és com si continuéssim al viatge. Sobretot vaig fer
dues amigues molt importants avui en dia, amb les que he seguit quedant i visitant-les a Madrid de tant en tant.
A part de viatjar per les universitats has fet alguna cosa més?
Sí, una setmana després de tornar de Becas, vaig anar una setmana a Noruega amb la coral Els Virolets.
Repetiries aquest estiu? Repetiria aquest estiu i tots els que es
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JOAN JORDÁN, EL PERICO DEL BAIX A PRIMERA DIVISIÓ
En Joan fa poc jugava a futbol al pati del Baix. Ara, ho fa al Power8 Stadium, al Camp Nou
i al Bernabeu competint amb el seu ídol: Cristiano Ronaldo

JOAN
JORDÁN
MORENO

Quan temps portes en el món del futbol? Porto
uns 15 anys, des dels 5 en que em vaig iniciar.
Com vas començar? En quins equips has jugat?
Vaig començar a jugar com molta gent, en un parc
amb el meu germà i després em vaig apuntar al
Palafrugell. He jugat al Palafrugell, al Bisbalenc, al
Girona, al Poblense (un equip Mallorquí) i a l'Espanyol, que és on estic ara.
En quina posició jugues? Jugo al mig centre.
Quines són les teves característiques? Com et
definiries com a jugador? Les meves característiques són que tinc un bon domini amb la pilota i
podria dir que sóc més ofensiu que defensiu. I que
tinc un bon domini i acostumo a portar el ritme de
l'equip.
Quin dorsal portes? El vas poder escollir? Com es
fa per triar número? El 28. No, no el vaig poder
triar, perquè a partir del 26, que és el porter, et
donen el que ells volen.
Quants dies entrenes a la setmana? On entreneu? 5 o 6 dies a la setmana. Depèn del resultat
del cap de setmana; si el resultat és positiu, et donen dos dies de descans i si és negatiu només un.
Entrenem a la Ciutat Esportiva.
Són durs els entrenaments? Sí, sobretot dimarts,
dimecres i dijous són els més durs. Després divendres i dissabte no ho són tant.
En què consisteixen? Sempre són al camp o feu
piscina, gimnàs, etcètera? Normalment és tot
camp, però abans de l’entrenament fem prevenció de lesions. Després fem un suplement al gimnàs.
On t’agradaria arribar en el món del futbol? No et
podria dir on, perquè no em poso límits. Haig de
treballar molt dur per poder arribar al màxim, però ja et dic que no tinc limitacions.
Estàs estudiant? O només et dediques al futbol?

Faig anglès, tres dies a la setmana.
Contra quins equips has jugat, a Primera? He
jugat contra el Sevilla, l'Elche i Real Madrid.
Alguna anècdota amb algun jugador d’aquests més coneguts... El meu primer dia que
vaig debutar amb l'Espanyol, vaig tenir un salt
amb en Cristiano Ronaldo un dels meu ídols.
En el futbol, es senten els colors o és una feina i ja està? Depèn de la persona; hi ha jugadors que porten molts anys a l'equip i sí que
acaben sentin els colors, però en realitat és el
teu treball. Però en el meu cas, sí que sento els
colors!
Alguna lesió important? NO! La més important, si se li podria dir important, va ser una
ruptura al quàdriceps i vaig estar un mes i mig
sense poder jugar.
Quins són els sacrificis d’un futbolista de primera divisió? Sacrificis? Realment no és un
sacrifici. Un jugador de primera ha de deixar la
teva família una mica al marge, no veure tant
els teus amics, no poder fer tantes coses com
t'agradaria i estar sempre pendent del futbol
per si has de entrenar o viatjar. Però per mi no
és cap sacrifici, és més un privilegi.
Als futbolistes de primera, els “pugen els
fums al cap”, van de superiors? Depèn els valors de les persones.
Des de petit ja volies ser futbolista? Sí.
Quan estaves a l’institut a l’hora del pati jugaves a futbol? Sí, i suant fort.
Les assignatures se’t donaven bé? O et costaven? No se'm donava malament; si m’hi posa-
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va, m'ho treia.
El primer cop que vas sortir a jugar amb molt
públic, estaves nerviós? En el primer equip.
Passes molt de temps fora de casa teva? Per les
tardes acostumo a estar a casa, a no ser que tingui angles o un treball suplementari (gimnàs) o
gestions diverses.
Com van ser els teus començaments al món del
futbol? Complicats, perquè al principi era molt
jove i hi havia gent més gran per sobre meu. Però
amb el temps m'he guanyat un lloc.
Quins records tens del teu pas per l’institut? De
molt bons, em vaig endur molt bones amistats i
molts bons records de professors.
Ens podries explicar el teu horari normal? Em
llevo a les 8:30 perquè a les 9 haig d’estar a la Ciutat Esportiva, esmorzem, i depèn, si hem de fer
prevenció comencem a les 10:00, i si no a les
10:30 comencem l'entrenament fins les 12:30 que
fem el suplement de gimnàs.
Tens relació amb antics professors i companys
del institut? Sí! De professors amb la Yolanda, i de
companys amb l'Adrià García, l'Ivan Fernández i
l'Elisabet Moreno.
Quin es el teu futbolista preferit? Zidane.
Has tingut moltes dificultats per arribar on ets?
Sí. Vaig haver d’anar a una ciutat nova amb 15
anys, començar en un equip on no coneixia a ningú, i llavors vaig iniciar la meva etapa a l'Espanyol
en un món que no és gent fàcil perquè hi ha gent
amb molt nivell; vaig haver de treballar molt i ser
constant per poder arribar on sóc ara. Però encara haig de seguir treballant!
Ens pots explicar alguna anècdota? Quant vaig a
arribar a Mallorca, se'm va fer molt dur, fins al
punt de dir-li als meus pares que tornava. Va venir
Mágico, el meu representant, i em va dir que què
volia ser: jo li vaig dir que futbolista i ell em va dir
que havia d’aprendre això i seguir lluitant i aquí
estic. Aquella xerrada em va ajudar molt.
Millor moment del IES Baix Empordà? El sopar de
final de curs i el video que ens van posar.
T’hagués agradat provar un altre esport o ofici?
De petit tenia clar que era el futbol, encara que

exalumnes

també m'agraden altres esports com tennis, el
pàdel... Però no tant com el futbol!
Estàs content amb el que tens? Molt content!
Tal i com he dit abans, per mi és un privilegi
estar on estic i per res és un sacrifici.
Quins idiomes parles? Català, Castellà i Anglès.
Quan et van dir que t’havien seleccionat, com
vas reaccionar? Aquest estiu a principi de juny,
em van dir a mi i a dos company més que faríem la temporada amb em primer equip i que
anéssim i demostréssim (en plan irònic) al primer equip que podíem competir amb ells.
Quina relació tens amb els companys de l’equip? Molt bona, la veritat es que la relació
que tenim és com si fóssim una gran família. I
la veritat m'ha sorprès la predisposició que han
tingut alguns del primer equip amb nosaltres
que som canterans i venim de més a baix.
Alguna anècdota que hagis tingut en el camp?
Jo era cadet de primer any i jugava amb el Bisbalenc. Va ser en un torneig del Mic contra la
selecció de Mèxic. Al minut 00:30 el públic va
començar a esverar-se perquè anàvem guanyant i els mexicans van començar a dir coses
al àrbitre, es va mig espantar, va parar el partit
i va marxar. I al cap d'una hora va venir un noi
de Salt per continuar el partit.
Color preferit? Blau.
Una mascota? Ocells.
Un personatge de la teva infància que t'hagi
marcat? Oliver i Benji.
Un jugador a qui admiris Cristiano Ronaldo,
pel seu sacrifici des de petit.
Una frase que et diguin molt o que t'hagi marcat? És una frase que em diu molt la meva mare i és “estés sonde estés, acuérdate siempre
de donde vienes y de la familia que tienes”.
Algun somni? Jugar algun dia amb la Selecció.
Quan surts de festa lligues molt? De tant en
tant... (entre riures) No se'm dóna malament.
Per Marina García, de 4t ESO A
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LAURA LEYVA, DEL BAIX AL MÓN DE LA MODA
La Laura Leyva, exalumna del Baix Empordà, està trepitjant fort en el món de la moda. A
l’entrevista que li hem fet, ens ho explica amb tot detall
per Joel, Sergi i Xavier

Quants anys tens? 19 anys.
On vius? On tens la família? Visc a Barcelona ,però passo temporades a Madrid i Londres, la
família a Palafrugell a on faig una escapada sempre que puc .
Amb quants anys et vas interessar pel món de la
moda? Amb 17 anys.
La teva família va estar d’acord en el que volies
fer? Al principi no ho tenien gaire clar perquè significava deixar els estudis; de moment, això no els
feia gràcia .
Vas deixar els estudis per entrar en aquest món?
Vaig estar un any que compaginava les dues coses , però cada vegada viatjava més, buff!!, era
impossible i vaig haver de triar .
Què has estudiat? Vaig fer l'ESO, vaig començar
un grau d'atenció sociosanitària però ho vaig haver de deixar.
Va ser difícil l’inici? No, va ser sense buscar-ho.
Com vas començar?Estava passejant amb la meva
família per plaça Catalunya a Barcelona . Una booker es va acostar i em va proposar treballar amb
ells, que passés per l'agència amb els meus pares
ja que era menor. Per sort va resultar ser una de
les agències millors que hi ha a Espanya.
Has de viatjar molt en aquesta feina? Sí, molt. Hi
ha vegades que esmorzo a Londres, dino a Madrid
i sopo a Barcelona, jeje...
Tens amics en aquesta feina? O hi ha molta competència i enveja? Sí, tinc la sort de tenir bons
amics en aquest món, no he tingut cap experiència negativa d'enveges ,“fins ara “.
Quins sacrificis has de fer? Estar sempre a punt ,

mirar què menjo, molt
d´entrenament.
Part bona d’aquesta feina... Viatjar i conèixer
gent molt interessant .
Part dolenta... Per mi és estar fora sense la
meva família, anar a una ciutat o un país nou i
adaptar-me. Al principi ho vaig passar malament sobretot per l´idioma, em vaig donar
compte de la importància de l'anglès.
Si no fossis model a què et dedicaries? Fins
ara no ho tenia gaire clar, però cada vegada
més m´atrau el món de l´interpretació .
No et sents excessivament observada, en
aquesta professió? No, dintre de la professió,
no; més aviat fora, jeje
No hi ha el perill que et valorin només per
l’aspecte físic? Sí, pot ser sí .Com a models el
que importa és l'aspecte físic, però no com a
persona.
Hi ha el tòpic que diu que les models o els
models només són una cara o un cos bonic.
Què en penses, d’això? No estic d´acord , a
part d´això, les models som noies igual que les
demés, hi ha de tot.
T’agradaria fer el pas al cinema, la publicitat,
la tele, etcètera? Sí, sobretot interpretació.
Quan em queda temps intento apuntar-me a
tallers i si puc aquest estiu faré un intensiu a
Madrid.
T’has plantejat deixar aquest treball? Sí, de
vegades m´agobio, però em dura poc, jeje .
A quina edat deixaries aquest treball? No ho
sé, no m'ho he plantejat de moment.
On voldries arribar, en aquest treball? Projectes de futur... El més a dalt possible, “per somiar que no quedi “ .
Algun cop t’han fet una preposició d’alguna
revista? He treballat amb moltes (quan us vingui a veure en porto una mostra )
T’ho creus això de ser model? No, ho porto
amb molta naturalitat .
Vas molt a la perruqueria? Us semblarà mentida, però no .
Es necessita l’anglès per treballar del que treballes? Siiií. És imprescindible, fins i tot a Espanya la majoria de fotògrafs, estilistes parlen
anglès.
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PAS PEL BAIX EMPORDÀ
Quants anys fa que vas estudiar? Fa 4 anys
Què vas estudiar? ESO
Bons records de l’institut? En general tots són bons record .
Quins companys vas tenir? Vaig fer bones amistats, ens veiem sempre que podem amb les meves
nenes Neus Guirado , Yasi , Clàudia , Andrea...2
Mals records de l’institut? La veritat és que no en recordo cap , era molt feliç, jeje.
Quines excursions et van a agradar més? Quins van ser els moments inoblidables?La setmana
blanca a Núria va ser inoblidable, mai havia rigut tant!
Dóna algun consell als que encara estem estudiant...No sóc la persona més adient per donar aquest
consell, però que s'esforcin i com més estudis puguin tenir, millor .
Ja pensaves en el món de la moda quan estaves estudiant? Bueno !!! Suposo com totes les nenes
en algun moment, però no em podia imaginar mai que arribés a tenir l'oportunitat.
Com veus el món de l’educació? Què canviaries?Crec que tots aniríem millor si no hi hagués tanta
reforma educativa. Canviaria que assignatures comunes és donessin en anglès .
11 Preguntes ràpides:
1– Menjar preferit? Sushi
2- Color preferit? Lila
3– Una mascota? Gos
4– Ciutat preferida? Londres
5– Millor llibre? Volverán a por mí
6- Un personatge a qui admiris? Karl Lagerfeld
7- Algun somni? New York
8- Beguda preferida? Suc taronja
9- Una pel·lícula? Posdata: Te quiero
10- Un/a model a qui admiris? Kate Moss
11- La felicitat per a tu és... estar amb la gent a qui estimes i fer el que t´agrada.
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JUBILACIÓ D'ANTONI POCH FERRER

Aquest curs es jubila l’Antoni Poch, exdirector i professor d’Electricitat. Volem parlar amb ell en
aquests moments especials:
Experiència en l'IES Baix Empordà? He vists molts canvis
en l’ institut sobretot a nivell d’estudis que s’is’imparteixen.
T’ho has passat bé al institut? Sí, ha estat un viatge agradable en general.
Quants anys fa que estàs al Baix Empordà? 33 anys.
Canvi de passar de ser director a professor? Fas més
classes, de director cal molta dedicació, moltíssimes hores. Si molts professors passessin per un equip directiu
no tinc cap dubte que milloraria al centre, i que tindrien
una altra visió en el dia a dia.
centre juntament amb l'equip directiu, preveure al dia a
dia, així com preparar el nou curs .. i fer complir les norQuè t’agrada més ser director o professor? Professor.
mes i feines que ens demana al Departament d’EÉs dur treballar de director? Sí, sobretot pel volum d’- nsenyament.
ensenyances que s’imparteixe. Cal tenir en compte que Un alumne que recordaràs sempre... Sí, més d’un seaquí hi ha un volum de moviment diari de més de 1000 gur, encara no fa massa ens vam reunir per fer un sopar
persones , el que vol dir que hi ha d’haver normes i una professors d’aquí amb exalumnes de feia 26 anys enreestructura que funcioni , i que no sempre agrada a tot- re, això vol dir que tant ells com nosaltres en tenim un
hom.
gran record. Per suposat amb molts d’altres guardo un
Quants anys vas ser director? 15 anys.

T’arrepenteixes d'haver sigut director, pel sacrifici que gran record.
comporta?
Com vas aconseguir ser director? Per designació del
No , perquè no deixa de ser un aprenentatge continu, Departament d’Ensenyament.
mai podem deixar d’aprendre, és l’únic camí per avançar Quins conflictes has tingut? Sempre n'hi ha algun...
a tots els nivells, tan professional com personal, tot ajuda
Com es compagina la feina de director i ser professor?
a caminar per la vida , inclòs les equivocacions.
La sort que tens és que fent de director fas menys hores
Per què et jubiles? Perquè tinc l'edat per fer-ho, ja que de classe, i sobretot amb el recolzament de l’equip diporto 43 anys treballant, cal deixar pas als joves.
rectiu.
Per què vas decidir deixar de ser director? Perquè crec De què ets professor? Del departament d'electricitat.
que cal renovar idees i la continuïtat de fer sempre al
Has fet altres feines abans? Sí, a la indústria.
mateix, pot fer-te entrar en un cercle tancat que pot
Creus que els professors han canviat? Sí. Força.
ofuscar la realitat. Com es diu, renovar o .........
Pitjor experiència de director? No n'hi ha hagut cap en Que faràs quan et jubilis? Viatjar, llegir, descansar... hi
especial. Per suposat hi ha moments que ho enviaries ha món després d’aquí per descobrir.
tot més lluny d’on ha vingut, però com deia no deixa de De petit volies ser director? No. Ni professor.
ser un aprenentatge.
A quins anys vas ser director? Del 1997 al 2012
T’agradaria continuar treballant? Penso que en aquests
Comporta molt de sacrifici ser director? Moltes hores
moments ja he fet el que havia de fer.
de dedicació. I sobretot als estius molta feina , cal preQuines feines fa el director? La principal és la dirigir el
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parar al curs pel setembre intentant que tot estigui a punt , tant pels professors com pels alumnes . Durant al curs
moltes hores de reunions...
I ser professor? Si vols tenir el curs a punt i fer el seguiment com correspon, no n’hi ha prou amb les hores que passes a l’ institut, cal dedicar -hi hores a casa.
Quines aficions tens? Pescar, llegir i viatjar. I no deixar d’aprendre.
T’agrada viatjar? A on voldries anar? Sí, a on sigui, sempre hi ha coses a qualsevol lloc que segur et sorprendran.
T’agrada llegir? Sí. L’últim llibre que he llegit és d’en J. Cercas “El impostor”, i ara estic llegint “Un estiu a l’Empordà “ d’en M. Carol.
Tens algú de la família que tingui la mateixa professió? Sí, la meva filla.
Creus que els alumnes tenen la mateixa educació d'abans? No, però no es pot generalitzar. Hi ha de tot. Crec que
en aquest camí hem anat arraconant alguns valors que cal recuperar, i quant abans millor, no a l’escola solament
sinó a la societat que ens envolta. L’escola no és res més que un mirall de la societat.
Han canviat els professors? Són millors o pitjors que abans? Ni millors ni pitjors, els temps han canviat, i cal emmotllar-se al moment.
Què canviaries de l'institut? Sempre hi ha coses per a millorar.
Què és el que mes t’agrada del institut? Estar amb contacte
amb els joves.
Has fet classe a altres instituts? No.
De què et sens més orgullós de l'etapa de director? De la feina
feta, en general.
I de la de professor? Haver pogut ajudar als joves que han passat per la meva classe.
Has sigut tutor? T'agrada? Sí. I m’agrada.
Què penses d'ensenyar amb ordinador? És difícil trobar el punt mig entre al sí i no. M’agrada el paper.
Què prefereixes llibre o portàtil? Llibre.
Has fet alguna excursió amb alumnes de final de curs? Sí, a Tunisià, Itàlia, Sardenya, etc , i em va agradar, tot i que
pateixes molt.
T’agradaria tornar a començar? Tornaries a fer de professor? No ho tinc clar, però suposo que sí...
Quin és el company de feina que recordaràs mes? Els del propi departament i l'equip directiu quan vaig ser-hi,
però hi ha molts professors , professores amb els que tinc una gran amistat i que per suposat no acaba aquí.
Quan d'aquí uns anys recordis l'Institut, què penses que et vindrà al cap? Crec que una de les millors coses com a
professor, és haver estat en contacte amb la joventut. No t’adones dels anys que han passat fins que arriba l’hora
de l ‘adéu, però sense nostàlgia; penso que he estat honest i just amb el què he fet. Molta sort a tots.
Hi ha una cançó de G. Moustaki que més o menys diu:

“Fa un instant era ahir / i demà ja és aquí / van tant de presa els anys; /
que potser no ens en queden tants / Per això he decidit / fer cas als
meus desigs.....” /“Il est trop tard”
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JUBILACIÓ JOSEP MARIA CANES
En Josep Maria, a la consergeria, es jubila. La imatge d’ell és la d’un home envoltat d’alumnes que riuen. Ara sabrem perquè...

Quants anys portes treballant aquí en aquest institut ?
Hi porto 16 anys.
On vas néixer? Vaig néixer a Barcelona.
On vius? A Palafrugell.
Ha canviat molt d'institut? Sí.
Per a millor o pitjor? Per a millor.
Quins record t’emportes? Moltíssims!
Què faràs quan estiguis jubilat? Passar-m’ho molt bé.
Quines aficions tens? Escriure, dibuixar, pintar, explorar,
viatjar, entre altres.
T’agradaria viatjar quan et jubilis? Sí.
Què has fet abans d’arribar a l' institut ? Treballava en
En Josep Maria a la Consergeria
el museu d'Empúries
Ens podries explicar quines feines has fet? Sí , de professor de dibuix , entre altres.
Què trobaràs a faltar de l' institut ? Als alumnes.
Què és més difícil , relacionar-se amb els professors o amb els alumnes ? Amb els professors.
Creus que ha estat un bon treball? El millor treball!
Vindràs a visitar-nos alguna vegada quan et jubilis? Possiblement.
Què és el més divertit d’aquest treball ? Quan parlo per telèfon amb els pares dels alumnes.
T’agrada estar envoltat de gent jove? Sí.
Si haguessis pogut triar, quina feina t’hagués agradat fer ?Astronauta.
Què vas estudiar? Art.
Com és que vas triar ser conserge ? Perquè la vida és molt divertida i vas saltant d’una cosa a l’altra.
Com veus el món de l’educació ? Cada vegada més bé.
Com és que tens tant sentit de l’humor ?Perquè he viscut moltes coses divertides.
Explica’ns una anècdota de tots aquets anys Més d’una vegada he sortit al carrer i he fet veure que
era un gos i que pixava a la acera i als cons que hi ha anant cap a la piscina.
Un bon moment dels viscuts a l’institut: Quan faig riure als alumnes.
Vols dir alguna cosa més ? No.
Moltes gràcies, Josep María , ens ha agradat conèixer-te una mica més del que ja et coneixem. Et desitgem que tot vagi molt bé en el camí que t’espera a partir
del setembre!!!

NEIXAMENTS
Aquests són els fills/es dels professors/es, nascuts/es el curs 2014 - 2015

RICARD, FILL D’EN XAVI TEIXIDOR, PROFESSOR D’ANGLÈS

JÚLIA, FILLA DE L’ESTER CERVERA,
PROFESSORA D’EDUCACIÓ FÍSICA

NOM COMPLET: Ricard Teixidor Coromines
DATA DE NEIXAMENT: 6/ 10/ 2014
SIGNE DEL ZODÍAC: Balança
AFICIONS: Fer caca, menjar, dormir, fer pipí i
alguna que altra rialla i somicada.

NOM COMPLET: Júlia Carola Cervera
DATA NEIXAMENT: 15/12/2014.
Va néixer a Vic i viu a Camprodon.
Pes: 2,730kg
Mida: 47 cm

MARTÍ, FILL D’EN LLUIS BATLLOSERA, PROFESSOR DE MÚSICA

NOM COMPLET: Martí Batllosera Ferrer
DATA DE NEIXAMENT: 4/ 5/ 2015
Va néixer a l’hospital de Palamós,a un quart d’una.
Va pesar uns 3kg i 300g i va mesurar 51 cms.
Segons el seu pare és molt maco i té tot el que ha de tenir.

MOLTES FELICITATS A TOTS!!!
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L’ALBERT TEIXIDOR, GUANYADOR del JOSEP PALLACH
L' alumne del nostre centre, Albert Teixidor, va guanyar el premi de relat curt en català concedit per l'Ajuntament de Begur,
dins del marc dels Premis Josep Pallach.
Participava en la categoria d'Alumnes d’ESO (de 12 a 16 anys) dels centres de l'Alt i del Baix Empordà. L'obra presentada incideix en els valors del compromís social i la solidaritat.

La Roser i en Bru, una parella especial
La Roser es desperta dins el refugi, percep un càlid sol, s’adona que les olors
que li arriben no són les que sent habitualment a Palafrugell. És cega des
que nasqué; li agrada molt viatjar i viure experiències úniques. Aquesta és la
primera alba al Sudan del Sud, va arribar ahir amb avió des de Barcelona i té
previst quedar-s’hi un mes. Ha vingut com a cooperant per aportar el seu
granet de sorra al projecte “Aigua per a tothom”.
La Roser es comença a vestir lentament. Se sent desorientada i no troba la
roba, encara no s’ha acostumat al seu espai. En finalitzar, crida en Bru, el
seu gos guia, és un golden retriever d’un color marró bru, (d’aquí el nom).
Té vuit anys i és molt pacífic, sempre està pendent de la Roser. De seguida entra a la cambra amb pas alegre; ell també té ganes de conèixer món. Surten a fora on senten veus. Es troben en una plana àrida, immensa, no hi ha res, excepte uns edificis
davant dels quals hi ha tres jeeps atrotinats.
Els rep en Juan, el responsable d’UNICEF, qui animà la Roser a participar en el projecte. Està parlant amb en Peter, l’encarregat
de l’ONU i director del projecte, i amb en George, l’encarregat d’UNMISS (United Nations Missions In South Sudán), qui porta
les gestions amb el govern.
“Aigua per a tothom” ha nascut per alleujar l’escassetat d’aigua a la regió de l’Alt Nil, a Sudan del Sud. Actualment, el subministrament depèn d’una empresa americana que extreu coltan de les mines per fabricar mòbils. Té els treballadors en unes pèssimes condicions i els paga amb quinze litres d’aigua setmanals, que porten amb un camió cisterna que fa viatges des del Nil fins
als poblats. Això implica que els pobles depenen totalment de l’empresa. La construcció d’una xarxa d’aqüeductes des de la
regió de Jonglei n’evitaria la dependència. La canonada principal hauria de recórrer cinquanta quilòmetres abans de fer les
ramificacions als diversos poblats.
Al projecte s’hi ha associat l’empresa de formigó “Concretex”, una firma britànica de prefabricats que estava a punt de tancar;
s’hi ha vinculat per mantenir-se activa. Ha traslladat part de la seva logística a Sudan del Sud per fabricar els blocs de formigó
allà mateix. En George ha fet una bona gestió amb el govern, ha aconseguit que assumeixi els costos de la infraestructura general, els pagaments a l’empresa de formigó i altres despeses. La gent dels poblats hi col·laborarien aportant la mà d’obra.
Avui s’inicia la construcció. Sortiran del campament principal per anar a Jonglei, on es trobaran amb altres cooperants. Treballar a l’Alt Nil no és còmode; a les dificultats pròpies del territori s’hi ha d’afegir la manca de seguretat. El projecte “Aigua per a
tothom” no és vist amb bons ulls per l’empresa minera. Arriben al poblat i s’hi instal·len; l’ambient que es respira és ben agradable, contrasta amb les idees preconcebudes que en tenien.
Sona el despertador. En George els avisa a tots. Després d’esmorzar es desplacen al lloc de l’obra. Es troben a escassos metres
del riu Nil; allà hi ha reunides un centenar de persones. En Peter demana silenci i atenció. Explica el pla de treball per al dia,
assigna les feines que corresponen a cadascú, respon els dubtes o les preguntes que li formulen. Ho fa en anglès, que és la llengua oficial de Sudan del Sud. Quan ha acabat la posada en comú, tothom es dirigeix a la seva feina i es posen a treballar. Comencen la construcció a vint metres del riu. Fan uns fonaments d’un metre d’amplada, que emplenen de formigó, damunt del
qual col·loquen unes peces prefabricades en forma d’“U”. Fan un metre de base, dos d’altura i tres de llargada.
Durant els primers dies les obres avancen al ritme previst. Els diversos treballs es coordinen i encaixen a la perfecció. Tot va
com una seda fins que, al sisè dia, arriben dos Jeeps amb sis persones armades.
–Què voleu? –inicia el diàleg en George.
–Que deixeu de construir! –respon de mala manera el cap de la banda.
–Això no ho podeu fer! –comenta la Roser.
–Això digues-m’ho a la cara, si tens pebrots! –li recrimina bruscament mentre l’empeny i la fa caure a terra.

48

CALIU 32

racó literari

En Bru borda de forma amenaçadora a l’agressor.
–Que potser em vols mossegar, quisso fastigós? –diu en to burleta mentre riu.
–Va, marxem –diu un altre.
–Val més que mantinguis tancada la boqueta si no vols problemes –finalitza el cap de la banda.
Pugen al Jeep i marxen.
–Roser, no t’hi havies d’haver posat. Són uns mercenaris que envia l’empresa per intimidar-nos. Anaven armats i ens podien haver disparat.
–Ho sé. Però no ho he pogut evitar. Estic indignada. No hi ha dret!
Sopant parlen de com els pot afectar l’actitud hostil i la manca d’escrúpols de l’empresa. Són a bell mig d’Àfrica. Aquí les lleis i
els valors occidentals són només paraules i declaracions de bones intencions; la realitat, és ben diferent... Es lleva un nou dia i
en Juan va a despertar a la gent. Quan entra a la tenda de la Roser veu que no hi ha ningú. Només queden els equipatges i el
collar d’en Bru per terra. Treu el cap de la tenda i diu en un to alt “Algú sap on és la Roser?”. Ningú sembla saber-ho i tots es
comencen a preocupar. En George, immediatament, es posa en contacte amb l’ambaixada per iniciar els tràmits de rigor. Mentre parla amb l‘oficina del consolat, sona el telèfon d’en Juan.
És la Roser! Diu que és en un magatzem petit, sembla un lloc fosc i molt humit per l’ambient fred que hi ha. Ara, l’acaben de
deixar tota sola i, per sort, no li han trobat el mòbil que duia amagat a la butxaca interior de la caçadora. Diu que han viatjat
en cotxe durant una mitja hora. Suposa que han parat al costat d’un riu pel soroll que sentia. Després han anat continuat la
marxa durant un quart d’hora més fins on és ara. Sempre ha tingut en Bru al costat, no sap si inconscient o mort. Diu que sent
el soroll de dos camions i que ja no pot parlar més perquè sent les veus dels segrestadors acostant-se. Tot seguit, parlen amb
alguns autòctons per intentar saber, amb les dades que els ha donat, on poden ser. L’Abdel els diu que riu amunt, a uns vint
quilòmetres, hi ha un salt d’aigua que podria ser el lloc on han parat. Aleshores, truquen un amic d’en George que treballa a la
policia. Una estona més tard arriben tres cotxes policials i marxen cap al riu. Han tardat trenta minuts en arribar. Pot ser que
vagin ben encaminats. Per agilitzar la feina se separen en dos grups per continuar la recerca. Al cap de mitja hora, un grup troba un magatzem de l’empresa minera on s’hi retroben tots. Fortuïtament, torna a trucar la Roser. En Bru, pel que sembla, es
va despertant. L’han canviada de lloc; és en una cambra que, pel ressò que fa la veu, sembla metàl·lica. De cop, un dels segrestadors apareix sobtadament, s’adona que té el mòbil i li pren. Mentre s’hi apropen, veuen un camió que en surt i s’allunya.
Entren al recinte, baixen ràpidament dels jeeps, busquen per tot arreu, però no troben res. De sobte, en Peter pensa en el camió que acabava de marxar.
–Ei! La Roser devia ser allà dins. Aquelles cisternes són metàl·liques se la deuen endur en aquell camió.- Arrenquen els cotxes i els persegueixen. Van cinc minuts per darrere seu. Segueixen les roderes, aquestes els condueixen cap al riu.
La Roser i el Bru es troben dins la cisterna del camió que ha marxat. El camió para al costat del riu i comença a omplir d’aigua
freda el dipòsit. La Roser quan comença a mullar-se s’exalta molt i es posa a cridar. S’omple molt ràpidament. En uns minuts ja
floten i no toquen el terra. La Roser comença a palpar el sostre i hi identifica una petita obertura. S’adona que ella no podrà
sortir i decideix treure-hi en Bru. En sortir, es llança damunt els segrestadors que seien a la riba del riu i els comença a mossegar mentre borda.
Aquests instants de confusió permeten que els cotxes arribin al lloc dels fets. No els costa gaire detenir als segrestadors. Criden a la Roser i senten una veu que prové de dins de cisterna:
–Eh!, sóc aquí dins, pareu l’aiguaDe seguida, desconnecten la mànega que és connectada al camió i treu l’aigua del riu. Obren les vàlvules de sortida. Quan és
buida, obren una porta que hi ha al sostre i treuen a la Roser a l’exterior. Els responsables del projecte, dos dies més tard, decideixen tornar a la Roser a casa seva, és massa perillós. Després de debatre-ho la Roser ho acaba acceptant.
Tres mesos més tard, sona el telèfon: és en Juan.
–Et truco per comunicar-te que la canalització s’acabarà aviat. D’aquí a dues setmanes es farà la inauguració. T’agradaria
assistir-hi?
--–I tant que m’agradaria! En Bru també s’hi apunta!
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TÀNIA REYES, GUANYADORA DEL JOSEP PLA
L’alumna de 4t, va guanyar aquesta edició del premi literari organitzat per l’INS Frederic Martí Carreras
«El dia 17 de març, a l’Institut Frederic Martí Carreres, recollia el meu premi que, inesperadament, vaig guanyar amb el meu relat “pares i fills”. Era el primer cop que m’hi presentava i realment no m’esperava guanyar. Tot i així, els hi estic molt agraïda al jurat i orgullosa per haver
rebut aquest premi. Per realitzar-ho, vaig prendre com a referència una situació semblant familiar, i sobretot, amb l’ajut del professorat vaig poder enllestir-ho.
El premi va consistir en realitzar un relat de 5 pàgines tractant qualsevol tema.
El premi es va repartir entre els 3 millors relats de diferents instituts valorats en: 150€, 200€ i
300€. En el meu cas, vaig ser una de les millors i vaig guanyar els 300€. En el meu relat, explico la
relació entre un matrimoni separat que discuteixen per la custòdia del seu fill, i el pare, quan
està amb el seu fill, el vol únicament per ell, tot i que el fill realment necessita a la seva mare li
agradés o no. Conclusió? Haureu de llegir el relat! He gaudit amb molt de gust el premi i de nou, agrair al professorat i al jurat»

Pares i fills
Tan bon punt va arribar a casa, va veure el nen a les escales, assegut damunt una maleta, i amb una cara de desolació infinita.
La seva mare li havia manat que l’esperés a l’exterior, perquè la setmana anterior, quan vingué el pare a recollir-lo, va muntar un drama. Primer de tot, es va tancar a la seva habitació, i des d’allà estant, va començar a plorar i a expressar a qui volgués sentir-lo que no volia marxar de casa. Després d’una hora d’enrenou, i de múltiples súpliques per part del pare, el noi va
obrir la porta tot pansit; perquè ja li havia promès que, si obria la porta, no se l’enduria a casa aquell cap de setmana. Van
quedar tots tres d’ ajornar-ho una setmana més.
El pare sabia que, en separar-se, el primer que s’hi jugava era la relació amb el noi. D’antuvi havia percebut que mare i fill se
sentien perfectament units, com un guant en una mà. Havia una mena d’entesa que superava tots els models d’amors maternals i d’amors filials que havia conegut. En més d’una ocasió, el pare havia recriminat a la mare la naturalesa edípica d’aquesta relació, però ella era hàbil capgirant la truita de la conversa i responia ràpidament, “Com és normal, malament aniria una
relació, si no fos edípica.” Fins i tot la mare va adduir que no feia gaire havia llegit en una novel·la d’ Alexander McCall Smith la
història d’un nen que la seva mare duia al psicòleg precisament perquè no li descobria cap inclinació maternal. Segons ella, si
el nen demostrava trets edípics, volia dir que era un nen feliç.
Des que es van separar, ara fa un mes, el seu fill d’onze anys ja l’havia refusat tres vegades. A la quarta, el pare va haver de
convèncer la mare d’ empènyer el noi a l’exterior de casa per tal d’anar-lo a recollir. El pare volia començar a construir urgentment els ponts amb el seu fill, i això ho havia de fer vencent els contradictoris sentiments que li provocaven les reaccions d’en
Marc.
El noi anava vestit amb una dessuadora blava i una gorra blanca. Duia unes bambes adidas i uns texans que deixaven veure la
marca dels calçotets. Podia passar per un noi de més edat de tan espigat com era.
Potser era una casualitat –o no- però en Marc duia la mateixa roba del dia del comiat. Recorda que els tres eren a casa, i que
la mare havia fet una hamburguesa per al fill i una altra per a ella. Ja feia temps que menjaven separats, perquè en Roger feia
horaris diferents. Fou aleshores, quan va entrar a la cuina a prendre una cervesa, que va veure mare i fill, com dos enamorats, compartint hamburguesa, quètxup i confidències escolars. Fou aleshores, quan l’ apagat sol de tardor s’amagava per
l’horitzó, que no va poder retenir més la frase que burxava per sortir de la boca, “em vull separar”. Ho digué en veu alta; i
mare i fill van acabar llurs confidències per aixecar el rostre i mirar-lo amb aire d’incredulitat.
S’hi havia llençat a la piscina de la separació, segurament sense haver mesurat prou les conseqüències; d’això, n’era ben conscient. Aleshores se’n va tornar a adonar, el principal problema –però no l’únic- era el nen. Es veia una hora lluny, que el nen
només prendria partit per la mare. Quan van sortir del jutjat, després que el noi va haver declarat la seva voluntat davant la
jutgessa, la mare li va dir amb plors entretallats “No tinc cap culpa que aquest nen m’estimi més a mi. És ell qui tria, i no pas
jo”.
Va intentar pensar que ara tot aniria bé; tanmateix, quan va examinar el noi de lluny, assegut damunt la maleta de quadres,
va constatar que la vida real sempre és més tossuda que tota la seva bona voluntat; i que la seva nova vida, com a separat,
començava en aquell precís moment, en què son fill i ell passarien el primer cap de setmana junts.
El va cridar “ Marc!, Marc! ” , i li va oferir el millor dels somriures. Però en Marc tenia la galta repenjada en el seu puny, com la
figura de Rodin, i l’únic mot que va saber dir fou un trist i desmenjat “Hola”.
El pare s’hi va acostar i li va fer un petó a la galta. “Merda de vent”, va dir el noi. Era veritat, aquell matí feia molt de vent i el
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fill feia ben bé deu minuts que s’hi esperava a fora.
“No diguis paraulotes”, va dir en Roger.
“No puc dir merda de vent?”, va replicar el noi.
“No, no pots dir merda de vent... “, el pare va pensar que s’havia ficat en un petit i absurd carreró sense sortida, “vull dir que
no pots dir merda de vent, però sí, en canvi, quina nosa de vent, quin vent més empipador, o, si molt m’apures fastigós vent,
però mai no diguis merda de vent.” va acabar dissertant el pare.
“Per què?”
El pare va tancar els ulls i respongué:
“Deixem-ho estar, fill meu. Són els nervis, no em facis cas. Rectifico: digues, si ho sents així, merda de vent.”
Els primers mots que havien intercanviat no presumien una gran entesa. El pare va voler agafar la maleta i el nen s’hi va negar.
Caminaven els dos en silenci direcció al cotxe. El fill, quan hi va entrar, va veure un paquet en el seient.
“I això?”, va dir el noi.
“És per a tu”, va afegir en Roger.
Va obrir el paquet amb mandra i hi va trobar un mòbil de darrera generació. A més, duia un saldo de vint euros. En Marc va
dir només gràcies, però el pare va notar que aquesta vegada l’havia encertada.
Va conduir lentament, mentre observava el seu fill amb la cua de l’ull. El veia manipular el mòbil amb una concentració especial. El pare li va dir que ara ja podria trucar-li des del mòbil. I el fill el va rectificar amb suficiència per dir-li que aquests telèfons
ja no eren tan sols pensats per trucar, sinó que eren un mitjà per relacionar-se amb els amics. El pare, davant la contundència
de la resposta, va preferir aquest cop no afegir cap comentari.
Barcelona estava bonica, el dia era assolellat i ventós; els capçals de les palmeres plantades a la plaça Alfons Comin, movien
alegres llurs cabelleres vegetals. Devien ser les deu del matí, i el pare va trobar aparcament al carrer de Josep Maria Sert, damunt el Camp de l’Europa. Pare i fill es van encaminar cap al pis nou. El pis formava part d’un conjunt de quatre blocs de vivendes petites, confortables i amb molt de llum. A més aquests blocs gaudien d’una zona enjardinada i d’ una piscina comunitària. Des de l’ habitació del nen –la millor del pis- es podia veure el parc d’atraccions del Tibidabo.
A en Roger li agradava sortir a córrer cada dia a trenc d’alba per Collserola, per això el va llogar, el pis, i fantasiejava amb el fet
de practicar esport amb el seu fill tots els caps de setmana que li toqués. Precisament per això, el primer que va veure en
Marc en entrar al pis, fou una bicicleta Trek de muntanya, acompanyada d’unes sabatilles adaptades, d’un casc i uns guants
reglamentaris.
“I això?”, va preguntar el noi.
“Doncs això és per a tu.”, va dir el pare.
“Hòstia que fort! “, va exclamar el fill.
“T’agrada?”, tornà a preguntar el pare.
“Molt!”. El noi no podia dissimular l’alegria que li sobrevenia. I s’adonava que aquesta alegria entrava en contradicció frontal
amb el comportament deliberadament bel·ligerant que havia mantingut fins aleshores amb el seu pare. El noi acaronava la
bici, provava el frens i manipulava el canvi de marxes.
“He pensat que podríem anar a fer un tomb per la muntanya, i estrenar la bicicleta”, afegí el pare.
“Me’n moro, de ganes!“, va afirmar el fill.
Al noi li costà una mica acostumar-se al canvi de marxes. Fou aleshores quan el pare pogué intervenir amb tota mena de consells i aclariments. El noi l’escoltava atentament i posava en pràctica immediatament el que deia el pare. Van fer els nou quilòmetres d’anada del Passeig de les Aigües, fins al Mirador dels Xiprers, i els de tornada. I al noi encara li va quedar esma, malgrat el fort vent que els acompanyà durant tot el recorregut, de pujar fins a l’Observatori Fabra.
Estaven esgotats. Quan van arribar al jardí dels pisos, el pare, tot suat, es va treure la samarreta i els mitjons, i es va llençar a
la piscina comunitària. El noi, engallardit en veure son pare fer aquest salt a l’aigua, l’imità tot seguit. Van sortir de l’aigua
tan ràpidament com van entrar. Els dos protestaren entre crits i rialles per la temperatura de l’aigua i pel vent que no deixava
de bufar. Es van embolicar amb una tovallola gran i van pujar al pis.
El primer que va veure el pare fou les cinc trucades perdudes que havia fet la mare d’en Marc. Aleshores ell va trucar a la mare i li explicà que els dos estaven bé i que no patís pel nen, que semblava que començaven a entendre’s. Tanmateix la mare va
voler parlar amb en Marc, i el pare va interpretar això com una nova falta de confiança i de respecte. El pare, mentre el fill
parlava amb sa mare, va començar a escalfar la pizza Quatre Formatges.
Abans de posar-se a dinar, el pare li va preguntar per l’habitació.
“T’agrada la teva habitació?”
“Sí, està bé, m’agrada.”
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“Sàpigues que pots decorar-la com tu vulguis” , va afegir el pare.
“Ho faré. El proper dia portaré els pòsters dels Lakers.”, va concloure en Marc amb un to sincer i despreocupat que va plaure
molt al pare.
El nen va menjar amb gana. I just quan prenien un gelat, la mare va tornar a trucar al telèfon del pare.
“Ara, què vols?”, digué el pare. El nen mirava de lluny la conversa que mantenien els seus pares.
“Voldria saber què fareu aquesta tarda i on anireu?”, va dir la mare amb un to particularment manaire, que molestà al pare.
“Em sembla que això ja no és assumpte teu. I de fet, encara no ho hem decidit”, respongué el pare.
“Truca’m quan ho sàpigues i me n’informes”, va dir la mare. El pare va començar a enfurismar-se, cosa que li passava sovint
quan intercanviava quatre mots amb ella.
“Mira, jo no t’he de trucar per a res. És més, durant aquests dos dies, t’agrairia moltíssim que no em truquessis més, i que em
permetessis començar a construir alguna cosa amb el meu fill. Per tant, si em truques no et contestaré. Oblida’m fins demà a
les vuit del vespre.”, es desfogà el pare.
“Mira, Roger”, va amenaçar la mare abans de penjar, “ vull que sàpigues que com el Marc no vingui content demà , t’asseguro
que ja l’hauràs vist prou el teu fill.”
El pare li podia haver donat el número del nou telèfon mòbil del Marc, perquè s’hi comuniqués, però li va molestar la possibilitat de veure la mare i el fill trucant-se i enviant-se missatges durant tot el cap de setmana.
En Marc va demanar anar a l’habitació; es trobava molt cansat. El pare s’havia fixat que, després de dinar, el noi havia anat de
baixa i semblava estar més pàl·lid. De seguida, li va preparar el llit i el va acotxar. En Marc s’hi va quedar adormit al cap d’una
estona. El pare va romandre a l’habitació del nen amb un llibre a les mans. Aviat va notar que el seu fill començava a suar, el
va destapar una mica, i en Marc es va queixar immediatament que tenia molt de fred. El pare li va posar la mà al front i el front
cremava. El noi tenia febre. Es va espantar una mica. Va trucar al 061, i el metge li va recomanar que li subministrés un antitèrmic, i si no baixava la febre, el millor que podia fer, per prevenció, era dur-lo a Urgències. No tenia cap medecina a casa, i això
el neguitejà molt. Va trucar a un amic per demanar-li que li anés a comprar un termòmetre i uns antitèrmics a una farmàcia,
però li va contestar que no hi podia anar perquè en aquell moment estava ocupat intentant seduir a una noia de Corea que
havia conegut a la Fundació Tàpies.
Va penjar amoïnat, i va comprovar que el noi es trobava més pàl·lid i més calent. D’una revolada, va decidir trucar a un taxi, i
endur-se’l a Urgències de la Vall d’Hebron. De camí a l’hospital el noi, protegit per una flassada, tremolava com un ocellet, i
repenjava el cap en les espatlles del pare. El pare va tancar els ulls i va intentar compondre en la seva ment què diria a la mare
i com li ho diria.
Quan van arribar a Urgències, el pare es va adonar que s’hi estaria una bona estona abans que no agafessin el nen, perquè la
sala era plena de gent malalta i adolorida. En Marc va insistir mig adormit a veure la seva mare, així que el pare no va tenir
més remei que empassar-se l’orgull, i fer la trucada que per res del món no hauria volgut fer, si més no en el seu primer cap
de setmana amb en Marc.
La mare s’hi presentà a l’hospital en trenta minuts. Quan el pare la va veure arribar, s’aixecà automàticament del seient de
plàstic on estava assegut i va deixar-la seure al costat del Marc. La Mare ni se’l va mirar , a en Roger. No li va adreçar cap mot
ni li va disparar cap retret. Senzillament va prendre possessió del seient, va deixar la bossa de mà a terra, i va abraçar el fill
amb tendresa. Mentre l’estrenyia, ella li xiuxiuejava a cau d’orella que no es preocupés, que no patís, que ja havia arribat la
mare, i que la mare no es mouria del seu costat, que mai més no tornaria a moure’s.
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MARIA MERCÈ ROCA, ESCRIPTORA i POLÍTICA
La Maria M. Roca va venir a l’Institut a fer una xerrada. En Norbert , professor de català, l’entrevista
Conversa amb Maria Mercè Roca
Vaig néixer a Portbou, el 1958. Sóc escriptora i política. Tinc
dues filles, Helena i Aurora. He presentat candidatura per a
l’alcaldia de Girona. He escrit novel·les, contes, literatura
juvenil i infantil. Sens dubte, ser republicà és una opció de
vida.
Apareix caminant suaument pel vestíbul emmoquetat de
l’hotel Carlemany, duu una americana negra i una brusa
blanca estampada amb cercles fantasiosos, un mocador
de seda llarg i un somriure encuriosit. Maria Mercè Roca
senyoreja en les formes, quan camina, quan parla i quan
escriu. Coneix bé la gramàtica del gest, però gosaria dir
que en dissimula l’ús. Una mica com fa la seva literatura,
en la qual, rere l’aparença de diafanitat, l’autora amaga
una gran saviesa constructiva. Saviesa que es posa al servei d’un dels retrats literaris més potents, complexos i
commovedors de la societat catalana dels darrers quaranta anys.
Maria Mercè, comencem parlant de La casa gran, aquest
bellíssim i duríssim llibre biogràfic que abraça la teva infantesa fins a disset anys. El raonament que va precedir
aquest llibre fou el següent: jo ja m’havia convençut que
era capaç d’escriure ficció, ara em volia convèncer que era
capaç d’escriure sobre mi, sobre la meva infantesa, sobre
el meu món perdut, sobre Portbou, aquest poble tan estrany, que fa frontera i que viu d’esquena a França. Vaig ser
molt ingènua, perquè pensava que seria fàcil, que només
caldria recordar i transcriure, però no va ser així. Ja ho diuen que quan més et vols mostrar, més t amagues, i em va
costar molt d’escriure’l. Em va costar trobar el to, l’estructura. Al final em vaig decidir per aquesta mena de
llarga carta al pare.

ra, Els arbres vençuts neix d’un fracàs. Jo volia escriure tan sols el dietari de la protagonista femenina,
però em vaig adonar que no podia omplir una novel·la només amb aquest material. Així és que vaig
anar arrodonint la novel·la amb la idea d’una filla
que troba el dietari i que l’envia a l’antic amant de la
mare.
Penso que és molt complicat fer el que has fet tu a
la segona part del teu llibre: demorar el temps mentre conversen, retardar la situació final. I això sense
que se t’escapi la màgia, en un final a cara o creu.
Sí, a vegades és difícil que no se t’escapi el que vols
explicar. Escriure sovint és saber mantenir les brides
del relat. I sí, el que explico al final no és altra cosa
que el desig que neix entre els dos, i que al final no
es concreta, perquè els supera el moment. Em sembla que això passa sovint: o és en aquell moment o
ja no pot ser.

El tema del desig és recurrent en la teva obra. En
alguns contes de L’escrivent com Precipicis oAniversari escrius sobre el brot insospitat del desig. Sí, és
veritat. D’aquest recull -i no té res a veure amb el
desig-, estic força contenta d’un relat que es diu Por,
També té alguna cosa d’exorcisme el llibre, en el sentit de
aquella nena que fa un metre vint i que espera els
voler airejar els fantasmes o dimonis familiars. Sí, i és una
seus pares a l’escola, i que els pares no vénen.
cosa que et fa patir, perquè parlava de persones properes,
algunes de les quals ja no hi són. De tota manera, com a I tant, molt bo! Després t’atreveixes amb la literatuescriptora, crec que és important fer aquest exercici.
ra juvenil, amb una obra, que també trobo exUna cosa que em va sobtar d’aquest llibre és que no parlessis de les lectures que feies o dels llibres que descobries... Bé, és que la meva infantesa va ser molt pobra en lectures, llegíem En Patufet, alguna cosa del Reader’s digest ,
i, sobretot, ens feien llegir llibres d’iniciació cristiana, terribles! En aquest sentit, la literatura va venir després.
Tornem als inicis, després d’escriure els contes recollits en
Ben estret, t’atreveixes amb la novel·la Els arbres vençuts.
Sí, i és una cosa que sembla que t’empenyen a fer. Ja has
escrit contes, i la gent et diu que escriguis una novel·la. Mi-

cel·lent, que és Com un miratge. Bé, Com un miratge
fou una obra d’encàrrec. El tema és l’amor primer ,
perquè és allò que tots els joves o bé viuen, o bé viuran, o bé ja han viscut. I pel que fa al paisatge, jo
aleshores ja estiuejava als Pirineus. Volia explicar el
contrast entre poble i ciutat, i volia exemplificar algunes virtuts del poble, representades en el noi, i també assenyalar que els dos mons viuen d’esquena l’un
de l’altre. En aquest sentit el personatge femení abusa dels bons sentiments del noi i hi juga amb malícia,
una prepotència que potser ve de ciutat.
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Com neixen els teus personatges? Els intueixes i arrisques a donar-los vida. Vaig intuir que la Valèria de Bones Intencions havia de ser farmacèutica; i en Narcís, sabater d’una botiga exclusiva. Un cop en saps l’ofici, cal cercar
informació i crear-los dins teu.
Del Narcís, el pedòfil de Delictes d’amor, en fas un retrat exacte, versembladíssim. Suposo que no devia ser fàcil
escriure’l. No, és clar, ara no la podria escriure, aquesta novel·la, i és que em va demanar molt. A més a la gent no
li agrada aquest llibre, perquè la fa patir. Un efecte paradoxal, però, és que els lectors pensen que comprenen el
personatge, perquè en Narcís no és el típic depravat.
Pel que fa als teus contes, crec que alguns participen de la tècnica del “dirty realism”, és a dir, tot és context,
pocs adjectius, mínim estil. Una mica a la manera de Raymond Carver. Potser sí, a Raymond Carver l’he llegit i m’agrada; i pel que fa a la llengua, deixa’m que et digui que és curiós que les primeres versions dels meus llibres són
molt més barroques; i el que faig després, quan els reviso, és alleugerir, alleugerir, alleugerir fins a cercar la transparència. De tota manera, els contes, quan surten, em surten a raig, però hi ha un treball previ de recerca, que de
vegades és fotut perquè no en surt res.
Una mica més tard, escrius Cames de seda, premi Sant Jordi de 1992. Home, és un llibre trist, la protagonista sempre busca i es passa tota la novel·la trucant a portes. A més hi ha una contrafigura que és la dona de fer feines, davant la qual l’Adriana una mica s’avergonyeix, segurament perquè ella té diners i no treballa. Mira, el truc d’aquest
llibre, em sembla, és el tractament del temps. A les poques pàgines mor el noi, i la protagonista sap que té quatre
dies fins que no torni el seu marit. I això fa que tot s’acceleri, que ella es mogui i que passin coses.
Com les crees, les novel·les? Jo normalment treballo per passos, a partir d’un esbós de quatre línies, començo a
completar la història. I amb els personatges passa una cosa similar, quan tinc el personatge, li faig un arbre genealògic, i això ja et dóna un munt d’informació. En aquesta fase també hi ha la investigació. Quan tinc això miro de
pensar en les parts, en l’estructura que prendrà el llibre, i penso si vull fer una novel·la de dues-centes pàgines o
vull encabir aquella història en una de més curta. Tot això òbviament es canvia constantment, és un pla previ. Mira,
en gran part, Bones intencions la vaig pensar mentre anava amb cotxe al Parlament.
Doncs parlem de Bones intencions, Has de pensar que té un aire diferent, perquè jo havia passat set anys, sense
publicar novel·les, que és el període que he estat en el Parlament.
Té un aire cinematogràfic... És possible, i si el té, ha de ser del cinema francès dels anys seixanta i setanta, que és el
cinema que li agrada a en Joan, el marit de la Valèria dins la narració. En aquest cinema els personatges beuen vi,
s’estimen, s’ajuden... I aquest és l’esperit de Bones Intencions . És la novel·la de les segones oportunitats, i no tan
sols dels personatges, sinó també de les cases, can Valeri, per exemple, o del mur de pedra seca, tan important pel
pare de la Valèria. És la novel·la de l’ajut, de la col·laboració. Una altra idea que m’agrada de la novel·la és la idea
de la dignitat, les persones són dignes, i fan el que poden. I, compte, que el mateix fet d’ajudar és important, però
el fet d’acceptar l’ajuda també és molt meritori, ja que no és gens fàcil; i els dos homes de la novel·la es deixen ajudar amb certa facilitat i qui recela més és la dona, la Susi Echenique.
Parlant de dones, vas escriure El món era fora, que és un llibre d’entrevistes. És un encàrrec em van demanar això, que fes un llibre de dones que haguessin viscut el franquisme. I van afegir que no fos una novel·la, i que fos tipus assaig; i bé, jo vaig acceptar l’encàrrec i m’ho vaig passar molt bé fent aquest llibre. La primera dificultat era
transformar les entrevistes orals, que eren gravades, al registre escrit, perquè depèn com componies la frase podia
dir una cosa o una altra. Aleshores t’adones de com és de fàcil manipular una conversa, perquè sovint havia de
completar frases que quedaven tallades pel mateix impuls de l’oralitat. Un altre tema era la tria dels personatges,
jo no volia que les dones fossin intel·lectuals ni gent coneguda, perquè si ho haguessin estat, haurien esmentat les
idees dels llibres o d’altres persones, i, per tant, no eren les seves, i jo això ho volia evitar.
Hi ha un llibre teu, L’àngel del vespre, que explica la candidatura a l’alcaldia de Girona de l’Andreu. Curiosament,
ara, l’autora que va crear aquell personatge de ficció es disposa a seguir les mateixes passes: l’aparició en els
mitjans públics, els debats, la campanya electoral...En aquest cas particular, si més no, la vida segueix a la literatura. La literatura i la vida, com es troben!, i tant! Casualitats, en el meu discurs de candidatura vaig dir que els
meus pares em van fer anar a estudiar a Girona, si haguessin decidit enviar-me a Barcelona, per exemple, és molt
probable que no estaria avui lluitant per una Girona republicana. Això ho té la vida.
Milions de gràcies!!!!!!!!
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