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Aquest és el primer "Caliu" sense la Rosa al capdavant.
A la portada ens diu adéu i ens deixa, en herencia, mol
tes revistes editades. Pero sobretot ens ha deixat un
camí molt marcat que ens ha fet més fúcil el "part"
d'aquest exemplar número 21. Ens ha deixat I'exemple i
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I'empenta, les ganes, I'alegria i la il·lusió. Només hem ha
gut de continuar el que va cornenccr alguns anys enre
ra...
Que aquest "Caliu" de la Rosa, sigui el nostre caliu. Que
tothom hi participi, tots hi tenim coses a dir: cartes,
dibuixos, escrits, notícies, premis, reportatges. Des de
l'Editorial d'aquest número 21, doncs, us animem a parti-
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E ntrevista a la I\IIREI A:
T'espe ravcs ah í I'institu t'!

Sí.
T ' ag rada'!
S·1.

T ' agrada la classe qu e t 'ha tocat? 1 els professors?
La c lasses sí , pero els professors són molt es trictes .
Durant la primera setmana t 'has perdut algun cop?
No.
Creus que són moltes hores de classe?
Sí, massa hores.
Quines ass ignatures t 'agraden més?
Les que més socials i catalá,
Qu e t'agrada més l'institut o el coHegi? Per que?
L 'institu t, perqu é he conegut molta gent.
Que penses de les reformes que estan fen?
Estan b é, així hi haur á més es pai.
Qu e ha s fet aquest estiu?
He anat de viatge a Canáries,
Has pensat que vols fer quan acabis l' ES O?
Encara no ha sé .

Classe de 1r A

Enh'c" ista a en TIl\lOTÉ:
'F'esperaves així I'institut?
Sí.
"" agr ada'!
Sí , perqu é iu 'ho passo bé.
""agrada la classe que t 'ha toc at? 1 els professors?
S í i c ls professors també.
Du rant la primera setmana t 'has perdut algun
t~u p '!

No.
C reus qllc s én moltes hores de c1asse?
No,
Q ulnes assignatures t'agr ad en més?
l.cx qu \: m'agraden més só n tec nologia i expe rime n
lals.
Q lle l' agnllla més I'institut o el coHegi? Per que?
M'ugrndn més I' institut perqu é hi ha més coses, és
1110s gruu i tinc m és arnics ,
Q IIC pcnscs de Ics reformes que estan fen?
Eslall b é, perqu é se rá més gran hi haurá més ge nt.
QIIC has fcl aquest estiu?
l le allal a l-runca amb el meu pare i els meus ge nnans.
Has pcnsnt (IUCvols fer qu an aca bis l' ES O?
Encara 110 ho s é.
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L'Eli, la Sílvia, en David, en Zacaria, l'Adri ñ, en Mar t f, la Paula, la Fany, en Jul
de, en Sergi, en Toni, la Judith, l'Ariane, la Melan i, la Pili, la Lubna i la Irina:

L'equip de la Revista!
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• Classe de 1r A
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ElIlr'(' \'isla a en TIMOTÉ:
T\'spcl'aves així l'institut?
Sí.
T ' a ltl'lllla'!
SI, p ' rqlle ui'ho passo b é.
T 'u ltl'lllla la classe que t'ha tocat? 1 els professors?
SI i .lx prolcssors també.
1)11 I'U 111 la primera setmana t'has perdut algun
('Up'!
No,
C reus que s ún moltes hores de classe?
No,
<)1Ii1It'S assilt"atures t'agraden més?
1. 's q ue m' ugraden més són tecnologia i experimen
tuls.
<)lI i~ t'a ltl'alla més l'institut o el coHegi? Per que?
M'u 'n1da més l'institut perqu é hi ha més coses, és
III "s 'la 11 i ti11\; m és amics .
Que pell Sl~S cle les reformes que estan fen?
Esla ll h é. perqu é será més gran hi haur á més gent.
Qu e ha s fet nquest estiu?
Jiu a llal a Franca amb el meu pare i els meus germans.
lIas pClIsal que vols fer quan acabis l' ESO?
Encnrn 110 ho s é.

Entrevista a la l\IIREIA:
T'esperaves aix í l'institut?

Sí.
T'agrada?
Sí.
T'agrada la classe que t'ha tocat? 1 els pro~essors?

La classes sí, pero els professors són molt estnctes.
Durant la primera setmana t'has perdut algun cop?
No.
Creus que són moltes hores de classe?
Sí, massa hores.
Quines assignatures t'agraden més?
Les que més socials i catal á,
Que t 'agrada més l'institut o el coHegi? Per que?
L"institut, perqu é he conegut malta gent.
Que penses de les reformes que estan fen?
Estan bé, aix í hi haur á més espai.
Que has fet aquest estiu?
He anat de viatge a Canáries.
Has pensat que vols fer quan acabis l' ESO?
Encara no ha sé.

• • • • • • • •
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Classe de 1r B

Entrevist a a la 1\1AJ('I'A:
Ttcspcraves ahí I' IIINII I III'!
Em pcnsavn que 111 1¡U1I1 seda d iíc rcnt, porta rien pir
cings. jutuntgcs...
T'agnHla '!
Sí, ni 'ag radn.
T 'agrad a la d assl' 11111' I' ha Im'a l'! l c1s professors?
Sí , pero 111' lIagllés IIg lll dll l que hi hnuucssin m és ami
gues. Els prolessol s lII ' IIII I1UlclI .
Durant la PI" IIIII" 'II Nl' l lIIlIlIlI t' hlls perdut algun cop?
Sí.
Crcus IIIICSÚIl lIIulll's hun 's Ih' vlasse?
Si, s ón masscs 1I0 les dc c lnssc,
Quincs assigllatll n 'N1 ' lI g l'l lll '~1I III ~S '!

Les 'lile més s óu sl lc ill ls i CIIIIII:'"
Que t 'agnllla lIIí'S 1' llINll t ll1 u c1,ouHcgi'! Pcr que?
M ' ugradu lIIés e l co l' l c~ i pClqllC reu ia c ls amics de
semprc.
Que pCII S'~S ch~ h~s n 'fu l" lIU's lllU: es tun fCII'!
C 0 1l1 'lile 110 sé cum crn ulu ms lII 'és igun],
Quc ha s fd al l lU~s l ,'slI lI'/
He anat de Cll lt\ lIi cs 11 1' lI ig l'unl ines i de vacances a
Menorca
Has pClIsat qu e \' 1111' 1','"qu un ueu his l' I~SO?

Sí, 1111 módul de cuinn.

Entrevista a en GERl\IAN:
T 'espcraves així I'institut?
Sí, ja l' havia vist i ja sabia com era .
T'agrada?
Sí i no. És massa difícil i posen masses deures
T'agrada la classe que t'ha tocat? 1 els professors?
Sí, m'agrada la classe i els professors.
Durant la primera setmana t 'has perdut algun
cop?
Sí, en una classe vaig arribar mitja hora tard o
Creus que són moltes hores de classe?
No, normal.
Quinos assi gnatures t 'agraden mé s?
L 'assignatura que m 'agrada més és matemátiques
educac ió física.
Que t'agrada més I'institut o el coHegi? Per que?
M 'agrada més el col-legi perqu é és m és fácil , hi ha
menys hores i la liava més.
Que pen ses de les reformes que estan fen ?
Penso que estan bé, així no hi hauran tant s barra cons.
Que has fet aquest estiu?
He anat al ca mpus de Palafrugell , he anat a Mataró
amb el meu pare i sob retot a la platja.
Has pensat que vol s fer quan acabis l' ESO?
M 'ag radaria fer un módul de mec ánica .
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Classe de 1r C
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Entrevista a en JOAN:
T'esperaves així i'institut?

Sí.
T'agrada?
Sí.
T'agrada la classe que t'ha tocat? 1 cls professors?
Sí, perqu é canee gent. 1 els professors dep én de quin.
Durant la primera setmana t'has perd ut algun
cop?
No.
Crcus que s ón moltcs horcs dc c1assc?
No, perqu é a lgun dia no hi ha co lo pcr la tarda .
Quincs ass ígnatures t'ugraden més?
Gimnástica i matem átiques.
Q ue t'agrada més i'institut o cl coHegi? Per qu e?
El col -Iegi perqu é hi havia menys hores,
Que penses de les reformes que est án fcn?
Estan bé.
Que has fet aquest estiu?
Jugar a fútbo l, anar al casal i anar a la platja .
Has pensat que vols fer quan acabis i' ESO?
Ser futbolista .

• • •.,.t

Ellln'\'ls la la NAJIl\IA:
T'('Spl'ra \'cs ahí i' institut?
sr, p ' Il l lle j a I'h avia vist.
T 'lIgrll lla '!
sr.
T'lIgl'l llla la c1asse qu e t' ha tocat? 1 els professors?
Sí, p ' rqlle 110 hi ha gent que empipi. No .
DU I'III1I la primera setmana t'has perdut algun cop?
Sr.
('n 'us q uc Sllll mol tes hores de c1asse?
Sr.
()u llIl~s II ssigllatures t'agraden més?
1, 's qu ' m és m úsica i tecnologia
()ul' I'agralla més i' institut o el coHegi? Per que?
1,:1 '01'1'!! i pcnlllCestávem menys apretats.
QIIl' P('II SI~S de Ics reformes que estan fcn?
1':slúlll:i1 :III1CIl( perqué el pati és petit i avorrit.
()IIl' ha s Id uquest estiu?
1\11:11 d ' via l 'e a l Marroc.
lIas IlI'lI sal quc vols fer quan acabís i' ESO?
Sí. vu ll s ' 1' Guardia Civil.
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, Entrevista la BARBARA: Entrevista a en ,IO IU>! : ,
, T 'esperaves així l'institut? T'cspcravcs nixl l' Inst ltut ? ,
~ Sí. No , em pcnsnva que no vcuria als mcus antics amics. ~

~ T'agrada? T'agrada? ~

'- Sí . Sí. '-
~ T 'agrada la classe que t'ha tocat? 1 els professors? T 'agrada la dUSS l~ qu e I'hu íncut? I e1s professors? ~

~ A estone s, perqu é hi ha gent que em cau bé i n 'hi ha Sí. Els professors dcpón quin, ~

'- que no. Els professors dep én quin . Durant la prlmern sl'l lIIlIIIUI'has perdut algun cop? '-
~ Durant la primera setmana t 'has perdut algun Sí. He arribu t turd a clnssc ~

~ cop? Creus qn c s óu mult es hn res tic classe? ~
'- No Si, són masses hores de clussc. '-
'- Creus que són moltes hores de classe? Quincs assignullI l'l's 1' lIgl'lldcn m és? '-
~ Si Les que mes s ón (i inllll\slk a, IV I, i socials, ~

~ Quines assignatures t 'agraden més? Que t 'agrada més l' Inxtltul u el col-lcgi? Per que? ~

'- Les que m'agraden mes son mates, musica , i gimn ás M ' agrada mes l' Iust itut perqué hi han m áquines, '-

'- tica. taquill es... '-
~ Que t'agrada més l'institut o el coHegi? Per que? Que penses tic Ics l'l~fOl'lIIl' S qu e cstan Ien? ~

~ M 'agrada més l'Institut perqu é hi ha més gent. Que s' hauricn d 'h avcr lct ubuns, ~

'- Que penses de les reformes que estan fen? Que ha s fcl aquesl cxtlu? '-
~ No m 'agraden perqu é no tenim molt de patio He anat al pare, a la platjll i i l la nuuuunya. '-
;::-. Que has fet aquest estiu? Has pcnsat (IUl~ vuls fl~l' qu nn ncnhls l' ESO? ~
~ Ana l' a Campings i també anal' a Andorra. Continuar cstudinn t, ~

'- Has pensat que vols fer quan acabis l' ESO? '-
'- M 'agradaria estudiar Batxillerat. '-

""""""""" " " " " ""'"

....
y- -- -11 ;llnprnn,..

~. ··_·SPoRTlI
Av.Corts Catalanes. 16 (davant del pavelló) - Tel. 972 30 34 4 1 - PALAFRUGELL - www.calderonsport.com
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NOIII : Sil v ia l lu squct s
U'OIl ve: l.n Hisbul
A II"s H I'l~lI scll yamcnt:

A..¡ 'H qu e dll 11 a': Anglés
1I0hhll'S: Música i e l cinema

NOIII : Jou n l'ugcs
U'CIII ve: l'nlaf rugell
A II.\'s a l' cu sen yamcnt: 2
A n~ a '1IW d óna: Administratiu
1I0hhll~S : Muntanya i cinema

NOIII: I.íd ia l-crn ández
1> ' 011 ve : Ila nyoles
A II ~'s a I' cn scn yamcnt: 2 i mig
Al'ca CI"C d únn: Calalú
1I0hhlcs: I .cc rura i cspo rts

Nom: Anna Gusco n
D'on ve: Girona
Anvs a Penscn vament: 10
Ár~a que dóna': Música
Hobbies: Música i la lectura

Nom: Gernma Ayala
D'on ve: Vall-L lob rega
Anys a l'ensenyament: 10
Área que dóna: Caste ll á i Ca ta l á

Hobbies: Llegir i anar al c inema.

Nom: Raquel Ma rt ínez
D'on ve: Pala frugcll
Anys a I'cnsen yamcnt: 4
Área que dóna: Castcllá
Hobbies: Veure pcli s japoneses .

Nom: Rui Ma nuel Go rnes
D'on ve: Girona
Anys a l'ensenyament: 2
Área que dóna: Pl ástica
Hobbies: La pintura

Nom: Es ther Bo rrell
D'on ve: Barcelona
Anvs a l'ensenvament: 25
Ár~a que dóna': Castellá i Anglés
Hobbies : La música , caminar per
la muntanya i llegir

9

Nom: Jesús Lara
D'on ve: Sils
Anys a l'enscnyament: Principianl
Área que d óna: Mates i Castell á

Hobbies: Ciclisme .

Nom: Núria Cassanyes
D'on ve : La Bisba l
A nys a Pcn scn yamcnt: 4
Ál'ca qu e d úna: Cala lú
Hohhics: Anal' a Ic r el ca le , tcnn is
i llegir

Nom: Silvia Coll
D'on ve: Ba nyoles
An vs a Pcnsen vament: 3
Ár~a que dóna': Ciéncies Naturals
Hobbies: El tennis i I'astra nomia

Nom: Eva Red ondo
D'on ve: Salt
Anvs a Pensen vament: 6 mesos
Ár~a que dóna': Mates i Tecno
logia
Hobbies: Pinta r i el sende risme.



Nom: David Be ltran
D'on ve: Palafrugell
Anvs a Pensenvament: 14
Ár~a que dóna': Catala i Cas tellá
Hobbies: Escoltar música , excepte
heavy metal , nedar i llegir

Nom: Núria Malag ón
D'on ve: Platja d 'Aro
Anys a .Pensenvamcnt: ~

Ár~a que dóna': Cicles
d 'Administratiu
Hobbies: El cinema, e l tcat le i
mirar una bona pell ícula al Sllm.

Num: M" AlIge ls Planas
I) 'UII ve: Giroua
AII\,s 11 l' cn scn vument: 30
A I':' lI !JIU: dÚlla': Anglés
Huhh les : Vo lar, co nduir i escoltar
1IIII S iell hcnvy metal , hip-hop, Emi
ucru ,

Num: ( ' 1isl i lIa I'c i ris
J) 'CIIl Vl ' : Torroe llu de Mo ntgrí
A II \,s 11 l' vnsen vum cnt: 3 exe rcint
A I':'lI cpu' lIúll a': Catal á

lIuhhil's: l .n lcct uru, la muntanya i
' Is cuvnl ls,

Nom: Jordi Sena
D'on ve: La Bisbal
An ys a Pensen yameut : 11
Área que dóna: Pl ást ica i I)iillli.
t écnic a Batxillera t
Hobbies: Llegir, ncdar i pa rlur,

-

Nom: Mariona Dul sat
D'on ve: Giro na
Anvs a l'ensenvament: 3
Ár~a que dóna': Tecnologia, Fís ica
i Química
Hobbies: La neu i la música

Nom : Cristóba l Arjona
D'on ve: La Bisba l
Anys a Pensen yament: 30 anys a
l' ofiqi
Área que dóna: Pasti sseria
Hobbies: Fotografia i ordinadors.

Nom: Núria Lladó
D'on ve: Sant Fc liu de ( illíXllls
Anvs a l'ensen vament : ·1
Ár~a que dóna': Expcrirncutnl«
Hobbies: Caminar i llcuir..

nm : 1:llIlIe isell Pcrc ll ó
J) 'HlI ve: Vn lc nc in

1\11" S 11 l' en scn vum ent: G
A I':' lI que lIúll a': Inform ática
Huhh les : l' rnct icur "escala i co rda"

'1II tivur l ' hurt.

Nom: José Manuel Rodríguez
D'on ve: Calonge
Anys a I'ensenyament: 20 anys a
1'ofic i
Área qu e dóna: Socials
Hobbies: Ci nema

Nom: Sílvin Mora
D'on ve: 1\ lae:11I1
An vs a l'cnscn vument : ,',:s e l Ir
Ár~a qu c dún ll': Cuinn
Hohhics: Viatjn r. uprcudrc idio
mes i el sc udc rismc

Num: Carmc Tena
I) 'UII ve : Caldos de Malavella
A IIYS a l'cnsen vament: 1 mes
Al'~a qu c dema': Cas te llá
lIuhhics: Pell ícules de por i

esco lta r música,

Estefania Ortega
Paula Fuste r
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DE PORTUGALAPALAFRUGELL
RUI MANEL GOMES

"Circunstancias"

Rui Gomes, amb un deis seus quadres .

Quant portes vivent a Catalunya?
Porto vivent 5 anys i migo

De que ets professor?
Sóc professor de Plast ica.
Ets professor de pl ésficn, no? T'agrada pintar ,

dibuixar, etc ...T'hi ded iques en les teves hores

lIiures?

No , la meva primera feina és de pintor. La meva
pagina web per qui vulgui visitar-la és :

www.ruigomes.net .

•

3"

Com és que has vingut a Catalunya?
Per mot ius pcrsonols.

De quin poble de Portugal ets?
De Por- to . Aquí a Catalunya li diuen Oporto.

Tre ba llaves de professor a Portugal?
No, estava acabant la carrera o sigui estudiava.

Quina va se r la t eya primera impressió a
I'arr ibar a Catalunya?
Molt bona, pero Girona és una mica-tancada.

Vas t enir alguna dificultat per aprendre el
cat ala?
No , vaig anal' a fer cursos , pero molt bé.

T'agrada el menjar d'aquí Catalunya?
Si, s'assembla al de Portugal.

Quines diferencies hi ha entre Portugal i Ca
t alunya?
Se sembla to t una mica.

Est aros molts anys aquí? On has treballat
abans d'ar r-ibar' a Palafrugell?
Espero que sí. Treballava a l'institut l.E.S l.lcncd,

T'agrada I'institut?
Sí, mira , b é...est ava acostu mat a.una altra coso.

T'has trobat alguna dif icult at ?
Fins ero no.

Vius aquí a Palafrugell? O a on?
No, vise a Gir ona ciutat .

Com veus el ritme de vida de Catalunya?
El ritme de vida el veig molt accelerat.

Quines t radicions hi ha a Portugal? Que tro
bes més a faltar?
El Nadal r car naval... Més o menys com a Catalunya.
Trebo a fa lt ar a la famíl ia i els amics.

T'agra de n els costums de Catalunya?
Sí, molt .

construccions
i retormes

•
Marbres i granits nacionals i d'importació
cuines • banys • escales • facanes • lapides

manuel herrero pérez
I

el RIBAGOR~A, 5 -1 7200 PALAFRUGELL
Tels. 972 611 734 - 669 395 366

CamíVell Tamariu, sin
17200 PALAFRUGELL

Te!. 972 30 20 90
Fax 972 30 39 68
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, s.c.
Servei integral d'expenedors automática

972 601 468

•www.esqultx.com
c/Uorta d"'en Ffna,12 (Material) c/Am p le,2 (Moblllarl d"'oflcina)

17200 PALAFRUOELL
e-mails:comercial@esquitx.com su b m l n lst ram en t s@esquitx.com

TeI.972 300 017 Fax.972 3 0 1 829
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No us heu preguntat mai quants som a l' institut? Dones nosaltres ens hem dedicat a investigar el
nombre dalumnes per curs i tenim el total dalumnes que sorn en aquest centre. A co ntinuació us
mostrcm les dades. La conclusió és molt clara: gairebé som 800 alunmes , entre els de l'ESO, els de
Batxillerat , els de Cicles i els de la Casa d 'Oficis.

Llistat d 'alunmes de l'IES Baix Emporda:

ESO

Ir. ESO

2n. ESO

3r. ESO

4r. ESO

BATXILLERAT

1r. Batxillerat

2n. Batxillerat

CICLES

Gcstió Administrativa

Electromec ánica de Vchiclcs

Equips i instnllacio ns c lcc tro tcc niqucs

Cuina

Pastisscria

Informació i comercialitzaeió de Turi sme

Administraeió i finanees

Grau Superior

ESCOLA D'OFICIS

TOTAL

405 Alumnes

91 Alumnes

98 Alumnes

109 Alumnes

107 Alumnes

95 Alumnes

53 Alumnes

42 Alumnes

.284 Alumncs

62 A lumncs

53 A 111 11I11<': S

4<) A IUIIIII<':S

28 A lumnos

19 Alumnos

13 Alumnes

25 Alumnes

35 Alumnes

20 alumnes

804 Alumnes!

Lubna El Bachiri i Irina Sánehez

IUf<~~M~ f<UgaL

CAN PERE NI

ACAN PERE NI
Barrí Bemogar, núm. 7
17256 MASaS DE PALS (PALS)

Teresa Puig Sucarrat
Te!. 9726361 16
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~~~~~~~~~~~~~~~
~ JOAN COLL I CRISTOBAL ARJONA ~
~ (Professors de pastisseria) ~

~ Perqué s'ha fet aquest curs de pastisseria? ~

~ Perqué hi havia gent que ho demanava i així aconseguir fer més pastissers pel món~

~ de la pastisseria. ~
~ Quants alumnes hi ha matriculats i quan dura el cicle? ~

~ Vint-i-un alumnes i dura un curs . ~

~ Quin tipus de pastissos prepareu? ~

~ De tot tipus: calents, semifreds i freds. ~
~ Qué en feu deis pastissos que prepareu? I ~
~ Venda als professors, al menjador i pels de ~

~ 41. , pel viatge de final de curs. ~

~ Teniu algun acte previst per . ~ ~
~ aquest curs ? [, ,.. ~
~ Per Setmana Santa , la mona, per Nadal, I " í ~

~ torrons i una sprpresa pels alumnes de l' lt~ . . I , ~
~ ESO a final de curs! L~~ . .1 ~
~ També fem croissants cada matí, que ets E" J""" ;en ( 'ristóhu1. '" '' le, ,', pustisseria ~
~ alumnes venen a I'hora del pati per ajudar ~

~ a pagar-se de viatge de fi de curso ~

~ Entrevista al'Aida Ferrés, alumne de pastisseria ~
~ Per qué has triat aquest curs? '" ~

~
Perqué m'a.grada la ~astisseria ~." .' T. ~

- Has fet el cicle de cuma? . -,

~ No , lf,,:¡, ~
~ Ouins pastissos heu fet ? I ;..tJi l
~ La Sara, Saxer, cremes, croissants... •~.: ~
~ Podeu provar els pastissos que feu? i . • ~

~ Si ~

~ T 'agradaria treballar dins del món de la pas- ~
~ I,' ,\i till FC IT~S , alumna de pastisseria ~.
~ tisseria o en un restaurant ? ~

~ Dins del rnón de la pastisseria! ~

~~~~~~~~~~~~~~~
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M
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B I
1 1
(' ~ ~y1Departament d'Angles: 1
\\ f ~1Del 29 de Gener al 2 de Febrer: English Week. Una setmana dedicada a la 1
i: )l cultura anglesa que inclourá teatre, musicals , conferencies, jugadors de bás- M'1quet, mag, etc. . 1
M Departament de lIengua Catalana: '. , )l1Vindran dos escriptors a parlar. Un és Pep Albanell i I'altre en Jaume Burgell. 1
M Estarem una setmana estudiant a Santiago Rusiñol. ~

¡B; Departament de Uengua Castellana: [B;
~ Per sant Jordi, concurs deis punts de lIibre i concurs del penjador "no moles- ~
~ tar". ~
~ ~ (
... )' l. ,

1Departament de Ciencies : 1
{~i Escola verdes es un projecte que pretén millorar I'educació ambiental en el \ ~,'

~ centre i fer actuacions que no siguin tan contaminant. ~

( ' El concurs esta fet per premiar als alumnes que han fet un treball de medi ( ~1ambient per protegir la natura el millor possible i conéixer-la . 1
( La radio la fan al col·legi CEIP Barceló i Matas i pot participar-hi tothom que t y
~y tingui un tema interessant. ~
~ Les sortides previstes son: 1r- zoológic de Barcelona. Per 2n- Cosmocaixa ~

{ ;. Barcelona i Tallers d'Astronomia. Per 3r- Escola del Mat. Per 4t-Cosmocaixa M1de Barcelona . lfinalment, Batxillerat a Cosmocaixa de Barcelona , Museu de la 1
{ »Ciencia i Tecnologia de Terrassa. AA

(B) Departament de Tecnologia: {I;
~ Visita a una fabrica de paper , amb els de 1r d'ESO. ~

~ Sortida al Museu de la Ciencia, amb el de 2n d'ESO. ~

~. Visita a Girona: Exposició d'Arquitectura amb els de 3r d'ESO. ~y
~ Visita a una empresa, amb el de 4r d'ESO. ~

M ~

1 1, M

Li:ªlZlªlZl ~~lZl:<./lZlglZlªlZl§lZl§lZlªlZl§lZl§'lZlªlZlr%~
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AA D S . \:9=?t2 epartament de ocials: t2
~ Sortida amb els de tercer i quart a Barcelona. ~

M Vam anar a la mesquita de Palafrugell amb els de segon . ~8Estan organitzant el viatge a Madrid amb el de segon de Batxillerat. 8
::tr-> tQ~
~- Departament de Música: 't2
~ Sortida per a veure el musical de Grease amb els alumnes de 3r i 4t d'ESO . ~lr Audició Pop-Rock que es tara al Palau de música a Barcelona. Festival per Sant -ir
~ Jordi, a I'institut. ~

M W~
t2 Departament de Mecimica: t2
~ El primer trimestre aniran a visitar el museu de cotxes antics de Salvador Claret a ~lr Sils (Girona). Fabrica de cotxes o de motos. I el tercer trimestre: Anirem a visitar el lr
~ saló de l' Expomóvil , a Barcelona. ~

M ~:;,

t2 Departament de Turisme: t2
~ Farem visites guiades per Palafrugell , Girona , Barcelona i Madrid. ;:~

8Departament d'Electricitat: 8
~Y Sortida al Port de Palarnós i a les installacions de la Piscina Municipal de Palafru- (~;

~ gell. ~

~ '~(

t2 Departament d'Administratiu t2aAniran a visitar empreses a Torroella de Montgrí. També visitaran I'oficina de cor- ,.~-\S'reus a Sant Cugat del Valiés i I'empresa de vins i licors Jorai Grau a Palafruqell. '(

i~ \~

8 8
~~ ~~

J;Aquest curs, es faran entre d'altres, les següents activitats : !
,8HANDBOL: Es treballa a tercer, encara que de forma jugada a primer cicle , pero 8
~ sense un component táctic. ~
~ VOLEIBOL: És un temapreferent dins l'lnstitut i es treballa a tots els cursos . A pri- ~
~ mer cicle es realitza un treball més técnic i a segon cicle més táctic. :9=?
t2 TENNIS: Encara que no és un tema preferent, I'hem triat com a esport individual a t2
~ treballar alllarg deis cursos. Es treballa el b ádrninton , a més del tennis taula, les ~\
t2' Indiakes o el tennis. f
~ ~A~Q~ET: Tem~ pref~r~nt i es ,treballa a tot,s els curs.os. A primer cicle es ~és ~
'~ tecníc I a segon cicle tactíc. El basquet tambe es practica a les hores del pat í. ~

t2 HOQUEI : Es fa a tercer, encara que ja es treballa a primer cicle. t2
~. NATACIÓ: És una continuació del treball fet a les escoles de primaria. Té dues ~.

'~' vessants, la de millora técnica i la d'aprenentatge per aquells que no saben nedar. ~Y
~ A quart, es realitza un curs de salvament i socorrisme ~

~ ~8 Martí Viella i Adri á Feliu 8
~ ~

Ltg1Xl:g~§1Xl@IZlª1.Z1 q IZlel IZl4lIZl ~ ~ IZl~IZl9·IZlª1Xl§~
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COMISSIÓ DE SOLIDARITAT
Des de la Comissió de Solidaritat, s'han programat
les següents activitats per aquest curs:
• Nadal: Cantada de Nadales a I'asil i a

I'hospital. Joguines solidórtes. Venda de co

ques per a I'Índia. El colom de la pau. Reco
lIida d'arrós i Ilenties per al Sahara .

• Dio de la Pau i no violencia: Exposició so
bre Nicaragua, cmb conferencia del fotó

grafo
• Representació al Teatre Municipal de "La

casa áel áarrera", basada en el diari d'Anna

Frank.
• Final de curs: Xerrada de Pere Maruny,

cooperant a l'Orient Mitja (Turouic. Iran,
Palestina)

LES MARES PENSEM QUE . .. . .
Aquesta revista és una petita mostra de I'abast que té I'escola juntament omb la família en la
formació deis nostres fills. Un treball en equip fet per alumnes i mestres omb el recolzament
deis pares, que estimula els nois i noies a la socialització, I'intercanvi i la creativitat.
La revista dóna sentit i coherencia a I'aprenentatge i posa de manifest l'inrerés i l'esforc deis
alumnes i I'escola. A l'horc. ajuda els nois i noies a relacionar-se i implicar-se cmb la resta
deis ambits socials en que es van trobant al Ilarg de la seva evolució. No oblidem el nostre
paper, complementari de I'escola, en la creació d'hóbits de convivencia saludables: el respecte
als demés, el diáleq ccm via de resolució de problemes, la cooperació constructiva... En defini

tiva, alió que, cmb independencia de la via professional de cadascú, faci deis nostres fills mi
1I0rs persones.
Per oixó. no volem perdre aquesta oportunitat d'onimcr-vos a participar, acostant-nos d'una
manera més activa a I'evolució i creixement deis fills. Quan més recolzats, informats i moti
vats estiguin els nostres fills millor aniran les coses.
L'Ampa ha de servir de fórum de dialeg per intercanviar opinions, discutir propostes ... I la
revista també. Per aquests morius la nostra intenció aquest any, és col· laborar en les dues
edicions de la mateixa, per tal d'ampliar aquest espai que considerem tan útil. Us cnimem a
tots a participar. Merche Fernández i Sílvia Ventura

Foto : La Junta
de la nostra
AMPA
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Arribi fins
als millors
regals

Faci elcim
Ara, pod re arribar fins als regals més elevats

del nostre cct óíeq , tranquiHament i al seu ritme.

Sense adonar-se'n, oníró fent cam í sumant punts

sense parar comprant amb les targetes de Caixa

de Girona en qua lsevol tipus d'establiment d'arreu

del món . També n'obtind ró fent aportacions

períodlques o extroordin óries ots nostres plans

de pensions en qua lsevol momento

A Caixa do Glrono Godo Gap 11 ho posom rnés tócll

perqué puqul orrlh nr doll du 101 I oblonir rnil lors

regal s. N'111110 m én du lOO por oscoll lr, per a la llar,

la farnllla, olu vIOI(¡OH, lo nolldm llal .. .

Demanl 01DOU colÓlo{J o quulnovol oficina o consulti'l

per Inl ornol o www.calxanlrona.os

~
Caixa Girona

www.caix a gl ro na .c
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Els alumnes de 4t d 'ESO venent croissants pel viatge de ti de curso

Fent croissants i pastissos. Aquest any els alurn
nes de 41. d ' ESO vendrem croi ssants amb
l ' objectiu de fer més económic el viatge de f de
cursoCom més diners hi hagin, més lluny es po
drá anar. Els croissants és venen cada dia a les
hores del pati , a diferencia de l'any passat que es
venien només dos cops a la setmana.

Foto: Els pastissers, fent els croissants.

SA RASCASSA
H O STAL -RESTAURANT

Venda: Aquests any s'espera tenir uns gra,ns
beneficis amb la venda de croissants i la desfi
lada que es fará durant les festes de primavera
al Teatre Municipal de Palafrugell. Els crois
sants i el s pasti ssos, a diferencia de l ' any passat
són fets pels alumnes de 1' aula de cuina i així
surten més econó rnics i bons i els alumnes po
den practicar en el seu proper oficio
Foto : Vend a de croissants a I' hora del pati o

El gr a n viat gc!
Encara no hcm dccidit on unir cm dc viatge . Hi ha
v áries prop ostes i molt bo nes totes, pero es tem
segurs qu e ane m on anem será un g ran viatge,
merescut per l ' esforc i les ganes qu e hi es tem po
sant tots plegats!!!

Foto: La platja on voldríem anar de viatge!

O B ERT DE MAR C;:: A OCT UBRE

CALA D'AIGUAFREDA, 3 - T EL. 9 7 2 662 845
WWW .HOSTAL RASCASSA.COM - 17255 BEGU R
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El 26 de setembre, a l' lES Baix Ernpordá de Palafrugell va tenir Iloc la trobada
entre les dues escoles Administratives, amb I'objectiu de compartir experiencies
i intercanviar cultura, coneixement i inquietuds. La proposta la van fer els estudi
ants alemanys, perqué estan estudiant Espanyol i ho volien posar en practica.

Durant tot el Dimarts 26 de Setembre, 45 alumnes de la escola alemanya s'esta
ran al centre , visitant les instal·lacions acompanyats pel alumnes i professors d'a
quí. Es realitzaren jocs d'intercanvi , partits de futbol i una trobada a la sala
d'actes per posar en comú les impressions de la jornada. Cal remarcar que en
I'apartat de conc lusions, els nois i les noies afirmaren que en realitat no hi havia
diferencies quan a la manera de veure la vida , la diversió, les preocupacions del
joves alemanys i els catalans; I'únic que els diferenciava, deien, era I'idioma.

AGERMANAMENT
signaren un acord
lumnes pel desafia
oneixement
pacitats intercultu 

iniciar un possible pro
coles.

El Dijous 28 de Setembre, els directors de les dues
d'agermanament amb els següents objectius: Preparar al
ments socioecon6mics deis mercats europeu s, millorar el
d'idiomes i facilitar I'accés al mercat I'aboral , fomentar I
rals entre catalans i alemanys de la Westfalia del nord i
grama d'intercanvi entre alumnes i professors d'ambdu

L'intercanvi acaba amb un partit de futbol i un dinar, pr
d'hosteleria de centre. Tot seguit els nois i noies l'Em
xaren cap a la Westfa lia (Rheda-Wiedenbrük) de nord,
nar o de rebre els alumnes de Palafrugell a la seva esc

rat pels alumnes
rufskolleg alemany, mar
perant I'ocasió de tor-

la d'Alemanya!

Foto: EIs alumnes d 'Administratiu Alcmanys i Catula us
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Alumnes de 3r ESO

El dijous 26 d'octubre els alumnes de 3r i

4t d'ESO vúrem anar a Barcelona per veure
, ..

I'espectacle Grease. El musical es va repre- _.
sentar en el Teatre Victoria i explica la ~

historia d'amor entre en Danny Zuko i
Sandy Olson. El dos pertanyen a bandes de
joves diferents i no tenen res a veure un
amb I'altre: en Danny és del grup deis "T
Birds" i la Sandy és més aviat pija. Tota
I'obra és cantada i esta basada en la
pel-Iiculc Grease. Entre els actors i les ac
trius, hi havia coneguts i el director musical és en Manu Guix
(tocava el piano).
Pel matí vórem anar a fer un recorregut per Barcelona (Casa
Batlló, Plccc Catalunya, Catedral, les Rambles, Barri GOtic... ) i
anarem a dinar a la zona del Maremagnum.

Els de primer, van anar a Ventalló. Ens ho expliquen dos deis protagonistes...

"Primer, quan vam arribar vérem esmorzar. Tot seguit, cada classe va agafar una ac
tivitat. Nosaltres vam agafar primer caiac i ens va agradar molt, encara que era molt
difícil per algunes persones. Hi havia molta gent que es tirava a I'aigua i al final vam
sortir tots xops. Tot seguit, vam agafar les bicicletes i vórem fer un circuito Des
prés, vam pujar una pujada -va ser I'activitat que em va agradar més- i al final vam
fer escalada: Hi havia molta gent que tenia por i per acabar, vam baixar la tiro/ina.
Aquella excursió a Ventalló, em va agradar molr: hi va haver moltes aventures i ria
lIes!" Mohamed el Bachiri (1r. B)
"L'excursió del dia 16 d'octubre a Ventalló, va Ser fontóstico. Em va encantar i els
monitors eren bastant bons. Vam anar en piragua, en bicicleta btt i f ins i tot vam
fer escalada. El que més em va agradar, va ser ...bé, tot em va agradar!
Aquell dia, tenia una alegria molt gran. Al tornar, ho vaig fer molt content i a la vega
da molt cansat; pero el dia va ser inoblidable!
Mai no oblidaré aquell 16 d'octubre a Ventalló. Aquella nit em vaig anar a dormir molt
content!" Izan Cruz (1r. B)
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15 DE NOVEMBRE, 5ANT ALBERT MAGNE
PATRÓ DELS CIENTÍFICS

El dijous 15 de novembre , sant Albert Magne , els "científics" de
l'lnstitut varen celebrar la seva festa. A I'entrada de la Sala d'Actes es
van penjar uns murals explicant la vida del seu patró i una reproduc
ció a mida natural de la seva imatge . El divendres següent, a la ma
teixa Sala d'Actes, va tenir 1I0c una xerrada-conferéncia sobre astro
logia i el "planeta" Plutó : "El senyo Ge a d Gómez, p ofesso de la
Unive sitat de Ba celona i soci del club ast ofísic de Banyoles ens va
delecta pa lant sob e els o {gens deIs planetes. Ens va explica les
dife encies ent e els planetes i ent e Plutó (va se "expulset' de la
classificació de planetes pe qué el seu tamany no s'ajusta al de la
definició de planeta actual) . També ens va comenta I'evolució de la
classificació de planetes i la histó ia de I'ast onomia des de Gio dano
B uno fins als nost es dies , passant pe Keple I Galileo, Newton i Ein
stein. "

Alumnes de 1r. de Batxillerat

~

VISITA AL SERVEI DE MICROSCOPIA DE LA UNIV ERSITAT DE BARCELONA

"El dijous 16 de novemb e, els alumn es de 2n. de Batxillr:: 
at de la modalitat cientffica i tecnológica vam ana a Ba c- 

lona : a la UAB a visita el Se vei de Mic oscopie, que p e
senta un se vei de supo t a la ece ca pe a I'aplicació en
dive sos camps d'investigació: biomedicina, química, ttsice.
Aquí vam pode veu e i manipula dive sos tipus de mic os
copls, amb els quals vam pode obse va dive sos tipu s de
most es (una mosca, cotó, poUen). So tint o'eite, ens vam
desplaqa al Cent e d'lnvestigació i Desenvolupament (C/D),
que és un deIs cent es més g ans del Consel/ Supe io
d'lnvestigacions Científiques (CSIC) , el qual ag upa molts
investigado s de m és de 20 petsos que t ebal/en en
cottebo ació (...) Una de les ca acte Istiques del cent e és
la g an va ietat de línies de ece ca: química o qenice bio ló
gica , de p otetnes, ambiental, biologia molecula , ecote cno
logies, etc. Nosalt es vam visita émpliement el mic oscopi
comfocal, el t actament de t ensqenics i els hive nacles.
Amb aquesta visita vam pode expe imenta en di ecte
molts conceptes duts a te me du ant aquest any i el passat,
a més de pode teni p esent una de les vies d'estudis fu-
tu s" Gemma Boada i Clara Rangel

3r. CONCURS D'ICONES

Els alumnes de religi ó de 2n. d'ESO dibuixen l pinten Ico
nes. L'art de la Icona ve deis monjos ortodoxes de Grécia i
Rússia , que les pinten amb molta delicadesa. Ho fan amb
la técnica del Tremp d'Ou i consisteix en fer una barreja
de rovell d'ou , oli de lIinosa i aigua destil ·lada . Si es canvia
I'ordre , el preparat es talla. Després, amb pigments natu
rals , es va pintant; cal tenir precaució de renovar el Tremp
cada dia, doncs es fa malbé!
Guanyadors del concurs : 1r Premi : Anna Parals , 2n. Pre
mi: Laura Medel , 3rs. Premis: Marina Aneas i Marta ColI.
Enhorabona a totes!
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QUE FEM A L'ESTIU?

- Dos alumnes d 'aqu est centre han viatjat a I' Índia duran aques tes vacances dest iu! l Ara cns cxp li- _
_ caran la seva expe rienc ia! _

.. Que us va motivar per anar a l'Índia? _
Paula: Descobrir noves cultures, veure coses noves, veure la pobresa en primera persona per poder

.. apreciar m és les coses que ten im ,
Clara: El fet de poder con eixer un paí s molt i molt d iferent al no stre, amb una cultura, religi ó i
forma de vida que no s 'assemblen en res a les que tenim aquí i tamb é el tenir la oportunitat de po-
der ajudar a nen s que ho necessiten . _

.. Com us ímagín áveu que ser ia l'Índia? C om us ho vau trobar? -
~ Paula: Ens vam trobar amb molta pobresa, amb una manera de pensar diferent, m olta pudor, un ,

- viatge du r.
~ El primer viatge en taxi de 1'aeroport a l 'hotel no semblava tan dur, pero quan vas pel carrer sens""
_ pudors, fa m olta calor i et deprimeixes molt. -

, Clara: M 'imaginava un país molt fose , brut, sense vida , destrossat, perillós .. i la ve ritat és qu e
.. estava ben equivocada i em va sobtar molt veure la quantitat de co lors que t 'envolten a tot arre u, el

moviment, sob re tot les ciutat s tenen un ritme fre netic," , no pu c dir que sigui un país net i que no
.. estigui destrossat. i.peró t ' acabes acostuma nt a tot i arr iba un mom ent en que ja t ' acostumes a les

olors, que s ón mo lt m és intensos que les que tenim aq uí. .,.- Us va cos ta r molt adaptar-vos, vñ re u tc ni r a lg u n problema? _
_ Paula: La prime ra sctmana a part que e l cos s'habitua a l cl ima i a l mcnj ar , t\s durja que vcus e l qu e

veus . _

_ Cla r a : Vam tenir a lguns problcmcs, sobrctot pcr adapta rnos a I'alimcntac i ó. Perú no vam tcnir _
_ cap prob lema impo rtant. -

,-1-&11,"'IIIII!II(IIII-

Que us va cr id a r mé s I'atenció de la ciutat de
C alc uta ?
Paula : El so roll del tr áfi c, la pobresa total i la
quan titat de ge nt que hi arriba haver en un lloc . La
pud or i la ca lor.
Cla ra: Els contrastos que hi havia entre pobresa
extrema i riquesa, i tamb é la quantitat de "cibers"
que hi havia . En un carrer en el que la gent vivia
(donnia, menjava , es rentava...) El barri en el qu e
ens várcm estar a Ca lcuta era un dei s m és pobres i
la primera impressi óva ser molt dura .

Quan temps v áreu estar?
Vam estar-hi 5 setmanes, vam ma rxar la matinada
del 19 de Juliol i vam tomar el vespre del 20
d 'Agost.

(1)

' @ .-IIIJI!IIIIIIII!!!-IIItI.I-~([II!I, ••IIIII!(II!IIII'-'- (, (1)_1__.. _

-(1)-
T

-_ On v áreu anar? Que v áreu fer?
.. EIs primer,s la dies vam estar a Calcuta fent de vo lunt áries en un orfenat . Despr és vam viat jar pc l
_ nord de l' India amb tren i vam visitar pobl es i ciutats com : Darj eeling, Agra, Baratoo r, 13enarcs, _
.. Orc ha , Kajurano , Pushkar.. (

::c-..
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í í Arlane __ ,.

- JP~i!~._'J.:.O.Dl_l_" L..-J~ 00 " ........._~..L;-.J (1) e.) _
I

NUIIII 111.: 1currc r a Khaj ura ho ..
., Ens podríeu explicar algun an écdota del viatge? ' ....
_ Paula: Viatj ávern amb tren cap a Agra i jo anava es t irada a la 1I itc rn de sIlla de tot , qu an cm vaig g iral_
., i a sobre les maletes (col-locades a terra) hi havia una rata pasxcjnnt-sc nm trunqui llal ...
.. Clara: En un mercat hi havia un hom e g ran i ens va pregu nta r d \ 11I 0rÜIII. li vam d ir que érern espa _
.,. nyol es i e lls ens va dir "¿Qué passa neng?" ...- -r Com valoraríeu el viatge? Hi tornaríeu? ...

.' Paula: De moment, ha sigut e l millor viatge de la meya vidn , NI! huvin sllll il mai dEuropa i aixó j , f. ,

és un a nova exp erien cia . T inc un a visió diferent de la vida . 1.:1 1:1 rcl lcx iunnr sobre tot e! qu e tenim, i
_ encara de tant en tant pen so amb els nens de I' orfen at . ~

_ No m 'ho pensaria du es vegades si m 'ho proposessin , un (1I.: 1s oh.ieIJI ius a l lIa rg de la meya vida se ra;
..;. tomar afer aquest v iat&e i espero qu e no sigui d 'aquí ga irc [l.:llIp S . ..

Clara: Un viatge a l'India és un assalt a ls _
_ sent its , un viatge difíc il de definir, qu e ac a- ~

_ bes de pair un co p tomes a casa, pero e! qu e _;¡ és ~egur és que és un viatge qu e no oblidarás ;1;
_ m al. _

-------00 Ha sigut un a expe rienc ia fantástica , j o hi 00-
tomaria, segur! Ho recomano a tothom qu e..¡. tin gui la opo rtun itat

~

-~

" ......~.iJl&o. [" ..,.
.. Quin tracte vau rebre durant el via tge? r:.~· ·....,d.~ • .!~lA! . •=Paula: Molt bo, la gent acostuma a pensar qu e un a dona so la ~ :;¡ a I'Índia pot c órrer molts perills pero tot e! cont rari, la ge n! F '':''~ ' ,¡

... és m olt ama ble i acoll idora, enc ara qu e sempre et pots troba r s '.,, ' .-
--.J!L. alguna excepci ó com a tot arreu . r ;
- Clara:Molt bo. No vam ten ir cap prob lem a amb nin gú, 11 1.: :'

., de dir que la gent et respecta m olt i és molt ama ble . Potscr s i
- qu e són una mica "pesadets" i insisteixen m olt en les I.:OSl.:S i
., ai x ó al principi ens posava una mica nervioses.

.. Váreu visitar I'Hím átaía? Vá r eu

..;. veure I'Everest?
_ Sí , vam esta r un a setmana a Darjeeling on tan el te mes hu;¡ de! m ón i un dia ens vam aixecar a les cin c de! mat í i vum

• an ar a ve ure la sort ida de! so l, on vam veure la punta de
i:i" I,Everest.

:c~ i A :C~~~ @ T ~~~' ~~~~~- --- --- -----Quina activitat váreu fer a I'orfenat? _
_ A I'estiu , com que hi ha molts voluntaris nom és pod íern fc r mitja jornada i anávem tre s hores per la_
_ tarda . AIs nens e ls hi don ávem e! sopar, jug ávem amb c lls enca ra qu e a vcgades hav íern de canvia~;;¡; a lgun bolquer, i a ls "nens handicaps" els hi hav íern de fer una se rie d 'cxc rc ic is es pec ia ls per cada un. ;¡;
.,. Que és el que vau trobar més a faltar d'aquí? ....
_ Paula: La família , e ls am ics, e l meu llit i la Nutela , • . ." n ,:",'. , ' r _

CI L f íli I , . I id . 11 ' .".• .t!; d I ,E t<- ~. . . f· -
.a r a : ,a arru l~ , e s, arrues l ~s amani es , perque a a no- , .~' ':[1~r'~~~]J~, . rr. ' ¡\~ \~,~;,?¿.t';; ~\ ''/. ,' r

m es pod íern menjar aliments CUltS. _ ~, .~:'! ~ "¡""'--.t.7J:~t/.:: f,f.~..;:,~~~/; j.},;..'1 _

IIIP..
%.,...
Iiiii¡ij¡f,..
:-(1)-...-
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D D
D Aquest estiu l'Aurora de 4t B es va presentar al casting de cantamania de la Bisbal i va ar- D
D ribar a la final. D
D Quan fa que et va comen~ar a agradar la música? D
D Des de sempre que m'ha agradat la música. DZQuan fa que toques la guitarra? Z
D Fa dos anys a 2n ESO vaig fer un créd ir de guitarra amb la Yolanda i des d'aquell moment que no he D
D de ixat de tocar-la. D

D En un futur t'agradaria dedicar-t'hi? D
D Sí, pero és un ofici que costa molt i encara que no ho sembli és molt sacrif icat. D

D Compons música? D
D Sí, a les ccncons expresso e ls meus sentiments i en totes parla el cor o D
D Ara estic gravant una maqueta, totes les ccncons les he fet jo. Les ccncons identifiquen la vida iD
Deis sentiments deis joves, vaja, els meus. D

D Que és el que t'agrada més de la música? D
D El que m'agrada més de la música són les lIetres que comuniquen alguna cosa que arriba al coro DZQuins són els teus cantants o grups preferits? Quin ti pus de música t'agrada? Z
DEis meus grups prefer its són: Lox' n' Busto , Pets , La Oreja de Van Gogh i el Canto del Loco. 1 la can- D
D tant que m'agrada per les seves lIetres és Rosana. D
D El t ipus de música que més m'agrada és e l roek cata la i e l pop. D

D Que et semblen els programes com Operación triunfo . . .? T'agradaria participar-hi? D
D Trobo que és un bon programa per descobr ir noves veus , pero hi ha cant ants d'OT que ar r iben molt D
D alt, amb poc temps i amb poc esforc. mentre que altres cantants que han patit pe r aconseguir fama D
D queden enfonsats pels nous cantants. D
D Sí que m'agradaria partic ipar-hi pero si algun cop he de ser famosa m'agradaria guanyar-m 'ho a D

Dpols. D

D Que et va motivar per presentar-te a Cantamania? D
D Unes amigues em van expl icar de que tractava el programa i jo sense pensar-m'ho dues vegades D
D m'hi vaig presentar. D

D Que és el que et va agradar més de Cantamania? DZEl que em va agradar més va ser conéixer gent i sobre tot a l'Alex i el món de la TV. Z
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D ~ D
D I 'I!~l D
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;
J; Qua~tes hores abans del directe vau haver d'anar-hi? Com us van preparar? Vau poder J;
J; triar la 'roba? J;
J; A les tres vam entrar al palau Sant Jordi. Hi havia camerinos separats per pobles i a dins ens J;
J; van maquillar, vestir i pentinar. Després vam assajar i vam sopar abans de ccmenccr la gala. La J;
J; roba la podíem triar i si després ens agradava la podíem comprar a meitat de preu . J;ZEn el directe et vas posar nerviosa davant les cémeres? Z
J; Sí, la veritat és que molt, tot i que em vaig posar més nerviosa als assajos en veure el nivell que J;
J; hi havia J;
J; Com valores I'experiencia? J;
J; Molt bona perqué va ser la primera vegada que vaig anar a la televis ió i vaig conéixer un famós J;
J; en persona. J;
J; J;
J; J;
J; ~jf8 ,,~,~ J;
J; ~'< ' ( '~' , J;

~~1' r' ,11. ,
... ~. .i. , ~ . ...

-ti " ~o lí" -ti
... r" J, ," ...' " :.. ...

__ .. , .~ ~ ,\
1

1 ~ . .-

... f ~ '" ,~ " .ij , ...
-ti Il" ~ .; r l ·',~ -ti
... V..,,~' .;. r ...

-ti \ \ :--~;" 4-" - . l - tI

J; 'l';\ J;Z"1k

' " ZJ; <1 J;
J; . . J;
J; r· J;
J; d _ ~ J;-2 Casting de Cantamania a la Bisbal. J;
-ti l.'Auro amb la guitarra electrice. J;
J; J;
D D
J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;J;~~~J;J;~~~~~~~~~~J;

{> Emmarcació
de Quadres

el Tarongera, 56 - 17200 PALAFRUGELL· TeI. 972 61 0910
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Embarcador d'Aiguafreda.

Hem volgut saber que fan els més grans de I'institut a I'estiu . Coneixerem les experléncies
d'alguns d'ells . . .

Ana Navarro, 4t ESO.

"Aquest estiu he fet de cangur durant el juliol, quinze dies de I'agost i les
dues primeres setmanes de setembre.
El treball de cangur és poc satisfactori.
Feia un horari de 1O:00h a 13:00h i de 17:00h a 19:00h, cuidava dos nens, en

Marc de 7 meses i en Pau de 5 anys. Quan no hi era en Pau ,estava molt tran
quil -lc, pero a la tarda era un "terremoto" perqué molestava al seu germa. Un
dic. tenia enveja d'ell i li va donar una patada i a mi em tirava la pilota.
A en Marc li havia de canviar els bolquers, donar-li el biberó i juqnr amb ell.

Una cnecdorc: Un dia , mentre li canviava el bolquer, va comencor afer pipi vaig haver de tapar
lo peroue no se'l fes a sobre meu i lIavors va comencor a defecar!"

Marina Solés, 4t ESO.

"Aquest estiu he fet de voluntaria a un casal de la Creu

Roja de Palafrugell. ;::r:=::"':;;:~~=:=~~=r---ll

Em vaig presentar voluntaria perqué durant I'hivern ana

va a fer reforc escolar a la Creu Roja i em van proposar
de fer de monitora al casal d'estiu. L'horari que f eia er a
de 8:30h a 13:00h i a vegades em quedava a dinar.
En aquest casal hi havia nens de Palafrugell , pero van
venir nens Saharauis que estaven en cases d'acollida.
Amb els nens Saharauis no ens hi enteníem gaire pero hi
havia una nena que sabia parlar ccstelló i ens feia d'in

terpret.
Feiem excursions en bicicleta, tallers ... I un dia els vam portar aBarcelona i vam anar al Parc

GÜell."

L1uís Frigola, 4t ESO.

"Durant aquest estiu he fet de barquer a Aiguafreda, una platja de Begur. He treballat de di

marts a diumenge de 1O:00h a 20:00. Fes el temps
que fes hi havia d'estar, si plovia havia de vigilar que
els vaixells no xoquessin , a causa de la mala mar .
El meu t r eball consistia en esperar a la gent que té
barca i quan arribaven els havia de portar a les seves
barques amb una zodiac oHi havia dies que s'havien de
canviar boies i les havia de canviar des de sota aigua
i ho feia amb bombones d'oxigen, com si fes submari
nisme. També movia els morts d'un costat a /'altre
perqué estiguessin ben posats .
M'ha agradat molt fer aquesta feina i I'any que ve, si

puc, hi tornaré."
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Eva J'awo, ir de Batxillerat

"Aquest estiu he treballat de cambrera al restaurant Can Bonet de Pals

durant els dos mesos d'estiu, juliol i agostoDe dilluns a divendres treballava

de les 11 del matí fins les 5 de la tarda i els caps de setmana tot el dia de
11 a 5 i de 7 a 1 de la nito Vaig voler treballar aquí perqué sabia que era una

feina ben pagada i perqué als restaurants a I'estiu hi ha molta feina.

M'ha agradat l'experienc ic perqué vaig rebre un tracte molt bo i segura

ment hi tornaré.

Un cnecdorc que us puc explicar és que un cop una fam ília ens volia pagar
amb un bitllet de dos cents euros i segons ells no n'havien vist mai cap, ens

van firmar el bitllet i ens van pagar amb aquest bitllet."

Gerard Nogué, ir Administratiu.

"Aquest estiu he treballat a l'Estartit a un r estaurant que es diu E/s
Va/encians fent de cambrer , on f an paelles de tot ti pus. He treba
lIat durant tot I'estiu i vaig escoll ir aquest lIoc perqué coneixia els

amos i I'any passat ja hi havia t reballa t; I'horari era de 12 a 5 i de 8

a 12. Els diners 9ue he guanyat els vull per comprar-me un cotxe.
L'any que ve hi tornaré perqué m'han t ract at molt bé i m'ho passo

molt bé, ja que treballo amb cambrers joves.
A vegades ens trobúvem amb gent que no vol ien pagar perqué deien que era massa car, majorita

r iament eren italians i nosaltres , els cambrers, no els de ix óvem sor t ir fins que pagaven."

J'udith J'acomet, 4t ESO .

"Durant aquest estiu he treballat a I'hotel deis meus pares

a Sant Feliu de Boada. Durant els matins ajudava a la meya

tia a fer la neteja de les habitacions i a la tarda normal 

ment estava a la recepció. Jo no ten ia un horar i fix ja que

feia una mica el que em donava la gana, ja,ja!

Per netejar les habitacions s'han de fer els Ilits , passar

I'aspirador, fregar i fer els banys, normalment aquestes
feines ens les repatriem amb la meya tia i així cncvem més

rápides . La gent que ha vingut normalment eren molt ama

bles i no hem tingut cap problema, pero com a tots els lIocs hi ha excepcions."

11
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QJÁ.5 t-tA F5T A L'5ST! lA.?

On vas anar de viatge? A Perú, vam fer una ruta de Sud cap al Nord.
Te va agradar I'ambient de Perú? Si, em va agradar molt .
Com vas anar-hi? Vaig anar amb avió.
Et va agradar el menjar? Si. Hi ha molts tipus de patates.
Et vas trobar alguna dificultat? Cap dificultat.

Que has anat a visitar?
El Machu-Pichu, el llac Titi Kaka, la creu del c óndor . la pampa, la selva i les
illes Ballestes que hi havien lIeons i pingüins.
Quina impress ió re 'n emportar del país?
Que viuen sense tan tes coses (materials) , pero són mes fe lices, I el r itm e de
vida és molt lent.. .
Hi tornaras anar- hi?
Segur que sí. És un país que s' esta desenvolupant molt.
Quins costums t'han vas impressionat de Perú?
Em va impressionar que un dia vam veure un enterrament i la gent anava can
tant pel carrer com si fos una festa !
Ens pots explicar alguna cnécdote?
Un grup que hi hcvíc pel poble ens van convidar i r esult a que era un casament .
Els regals que li feien eren "blat de moro". Ens van fer bailar molt i alla els
casaments duren 3 o 4 dies.
Tenim entes que vas anar a visitar un Hospital?
Sí. A Perú han de pagar per anar a I'Hospital , el metge és desplace molt i f an

campanyes inf or mat ives.
Els nens de Perú van a I'escola o treballen?
Pel matí van a l'escoln i per la tarda van a treballar . Vam veure nens pastors
treballant al camp.

On vas anar de viatge? A Polonia, un país molt bonico
Com vas anar-hi? Amb avió de Barcelona a Varsovia.
On et vas allotjar? En albergs.
Quants dies vas estar? Vaig estar-hi 15 dies meravellosos.
T 'ha agradat el menjar?
M'han agradat molt . Els menjars t ípics són:
Pierogi: Són raviolis, molt grans, com si foss in "empanadilles", amb formatge,
carn, peix...tot cix óamb unes salses que pots triar.
Zurek: És una sopa de farina amb t rosset s de salsitxes.
Bigos. És repollo cocido i bacon picat amb distints ti pus de carn que porta
ceba, col blanca, col ñcidc, trossos de carn de porc , t ocino i cr ema fresca.
Golonka: Budell de porc salat , cocido i despres passat al forn.
Quins records portes d'alla? El Museo Marítim de Gdanks

L'amabilitat de la gent i el menjar que és económic. Quant a ciutats, Cracovia
i Gdanks: Són d'una bellesa impressionant! Cracovia per la seva monumentalitat i Gdanks per la seva tradici ó de les drassanes.
També el seu museu marítim i el golf de Vístula .
Que has anat a visitar?
A Varsovia, la gran plccc, la Barbacana i el gran teatre. A Cracovia, el mercat, el castell de les mines de sal, el passeig del
VIst ula. Despres várem anar a Wroclan , ciut at banyada per l'Oder, un r iu que divid eix la ciutat en forma d'illa i despres oná
rem a Gdanks on várem fer un passeig per r iu fins arribar a la mar Balt ica.
Tornaras anar -hi? Segurament , no tardaré gaire . Potser I'any que bé...
Quina impr essió t'emportes del país?
Un pals amb vies de desenvolupament . Potser no és encara una de les dest inacions t urí st iques preferents , pero és un país amb
molt es tradicions culinñries, amb molt íssim art (els seus monuments, les seves cat edrals...)
Com t' ha vas passar? Molt bé. Varem aprofitar per coneixer el país i les seves gents.
Ens pots explicar alguna anecdota?
Ens trobñvem a un alberg de Gdanks i, com de polon és no sabíem, ínt ent ñvem f er -nos entendre en angles i de vegades fran
ces, perqué hi havia sempre algú que I'entenia. I amb una parella vaig estar parlant amb frunces i vérem esta r poder mes de
mitja hora i quan van arribar els altres del meu grup se'n van dirigir en cctcl é, aquesta parella va respondre : D'on sou? I van
resulta r ser de Tarragona.
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Temple hinduista d 'Ayuthpaya

On has anat de viatge aquest estiu? Per que vas triar aquest lIoc?
A Sicília. Doncs, perqu é tenia amics que hi havien estat i me n'havien parlat
molt bé .
Com vas anar-hi?
Vam anar-hi amb avió ¡olla vam lIogar un cotxe per viatjar per tota I'illa.
On et vas allotjar? Quants dies vas estar-hi?
Vamestar-hi uns vuit dies i vam allot jar-nos en diversos hot e ls de les ciu
tats mes grans.
Un cop alla , que vas visitar?
Poblacions petites amb molt encant, com Taormina , Nicologi o Cor leone; i
altres ciutats més grans i cc ótiques com Palerm , Agrigento i S iracusa .
Quina ciutat o que et va agradar més?
És difícil escollir-ne una perqué és una illa amb molts cont rast os , pcr ó pot - VI ' 1'1 (S' lli )

d . I . . I'E I l ' . é d'E () lo:a ', na , Ilo: 1 laser estacarla a VIs it a a tna, e vo ce en ccti u m s gran uropa, que va
entrar en erupció durant la nostra est ada a l'illa.
Com viu la gent d'alla? És molt turístic?
Doncs el tipus de vida és molt de cultura meditcrr ónic: bon clima, bon menjar, gent agradable i acollidora. Sicília és , cada
vegada més , un destí escollit per molts cat alans, n'era piel
Com definiries o explicaries aquest 1I0c, perqué ens féssim una idea?
Bé, la veritat és que , encar a que d'entrada no ho sembl i, hi ha moltíssimes coses per veure: restes d'antigues civilitzaci
ons, boniques platg es , rut es per fer t ast de vins ...L'oferta és var iada i hi ha temps per a la cultu ra i la diver s ió.
Quin menjar et va agradar més?

La pasta que és boníssima en totes les seves especialitats i, per descomptat, els gelats.
Quina impressió re'n portes del país? Hi tornaras anar?
Molt bona, només amb una cosa per comentar: la circulació és caótica i cal conduir amb molta precauciól M'agradaria molt
tornar-hi perque I'illa és molt gran i encara ens vam quedar moltes coses per veure.
Ens pots explicar alguna anecdota?

Ens en vam passar un munt , pero potser en destacaria una per-qu é us féssiu una idea de la cordialitat deis s icilians. Un
dia vam punxar una roda i , com que era festa al poble on ens cllotj ávem, no hi havia manera de localitzar ningú. Vam anar
a demanar ajuda a una pizzeria i I'amo, amb el local pie, va canviar-nos la roda en un momento Abans , pero va haver d'anar
a buscar les seves eines perqu é el cotxe de lloquer no en portava!

EN ROGELI NIETO ...
On vas anar de viatge?
A Tcil éndio.

Te va agradar I'ambient de Tailandia?
Si, és un ambient molt diferent del d'cqul.
. Com vas anar? I quants dies vas estar?
Vaig anar amb avió. 1 vaig estar 28 dies.
Et va agradar el menjar?
Si , pero és un menjar molt picant. La seva base es l'orr ós.
Et vas trobar alguna dificultat?

Cap dificultat.
Que has anat a visitar?
Tota la part interior de Tuil úndic.
Quina impressió te'n emportar del país?

Moltes impressions: I'amabilitat de la gent, el seu somriure permanent, la se va educació...
Hi tornaras a anar?
Sí, pero m'agradaria anar-hi en una altre epoca de I'any.
Quins costums t'han impressionat de Tcil éndic?
M'ha impressionat , que la gent s'ha de treure les sabates per entrar a qualsevol botig a , i que els locals s'obren a les 6 de
la tarda i tanquen a la 1 i quan obren la parada de l mercat , abans de tot han de resar perqu é els hi vagi bé el dio.
Ens pots explicar alguna anecdota?
Sí, que quan estova aterrant amb el avió em vaig donar compte que pel mig de I'aeroport , és a dir on aterren els avions hi
havia una carretera on passen els cotxes.
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~~®®~®®~~®~~®~~~~~~®®~®~~~®~~~~~~~®®®®®®®
~ @
® EN J"ORDI TORRENT... ~

® ~
l~ Vas anar a ter el Camino de Santiago . Et volíem ter unes quantes preguntes: (f.l
® ~(f.l Com és que vas decidir aquest tipus de viatge? l.!.
~ Feia temps que volia fer el Camí de Sant Jaume. De fet , me'n van venir ganes (f.l
l,Jl quan estudiovo la carrera d'Hist ór-ic de l'Art perqu é el Comí era una referencia (f.l
® constant en I'art medieval peninsular, pero lIavors no ho vaig fer , potser massa (f.l
l~ jove i inexpert en oix ó de viatjar sol. Penso que és un tipus de viatge que combi- l,Jl
l,Jl na suficients ingr edient s per convertir -se en una experiencia única, d'aquelles ¡Jl
® ' que perduren en el record: aventura, coneixencc d'altres persones, valors cultu- ~

(f.l rals ...A més, hi havia regions d'Espanya que no coneix ia, com ara Castella i L1eó , i ¡Jl
~ en tenia ganes. Suficients raons, no> • (f.l

® @ll'¡ Quina ruta vas agatar, des d'on vas comen<;ar i fins i on vas arribar? lt:!
i,!. Vaig fer el Comí Frunces. Vaig comencor a Roncesvalles, a la frontera navarresa Catedral de Santiago ~.
(f.l amb Frcnco on hi ha una bonico colleqiatc. i vaig acabar a Finesterre, I'antiga fi del món pels romans i un 1I0c magic pie de (f.l
,~ mites i Ilegendes relacionats amb I'activitat marinera i la perillosa Costa de la Mort. En total uns 750 quilómetres i un mes de (f.l
III caminada. ~
@ ¡Jl
~ Ens ports explicar una mica com vas planejar la ruta, on vas dormir (en albergs, en hotels), on menjaves? ®
® El viatge els planeges en funció deis quil ómetres que pots fer en un dio de caminada i deis albergs que pots trobar en el comí. @
@ Els albergs són económics jo que la gran majoria estan subvencionats. La credencial del pelegrí t 'hi permet accedir i cobrir (fl .
(f.l necessitats b úsiques com rentar roba , dormir, dut xar -te. cuinar . A més, són 1I0cs per a coneixer gent que esta fent el mate ix (f.l
® trajecte que tu i int er canviar exper iéncies. A la practica, el pla que tens muntat quan surts de casa es malbarata perqué els (fl
® viatges estan plens de detalls que afortunadament no pots preveure. Pel que fa els ñpor s, jo procurava tastar les especialitats @
l~ deis indrets que visitava. El meu estómac encara recorda el Botillo que vaig menjar a El Acebo , un plat típic del Bierzo que té (f.l
l~ l'cporenco d'una gran pilota plena de car n de porc adobada i que se ser veix acompanyat de patata bullida i cigrons . (fl
® ~¡l'¡ Vas ter mol tes coneixences , en el Camí? lt:!:¡, Quan t ornava cap a Bar celona en t r en des de Sant iago em vaig dedicar a escr iure en el quadern de viat ge i el nom i les peculia- :i
i:fl r itat s de to t es les persones que havia conegut al llarg del Comí i me'n van sor t ir 150, imagina'tl . Amb moltes d'aquest es per so- @
¡l'¡ nes repart ides per t ot a la geografia europea segueixo mantenint contacte vio mail. ¡t:!
~ ~

(f.l Quants quilémetres teies cada dia? (f.l
~ El primer que has de fer és valorar la t eya capacita t f ísica per caminar de f orma cont inuada. El meu nivell est ova voltant deis ¡Jl
® 25 quilómetr'es diaris. És important no forcor la t eya capacit at si no et vols lesionar . ~
@ Et cansaves molt, et podies reter de l'esforc d'un dia per I'altre? (f.l
® Els primer dies , qucnles comes no esta n acostumades, et sents cansat, fins que no agafes el ritme. Jo deixava de caminar a (f.l
i:fl les dues de la tarda quan el sol de I'estiu es fa insuportable i no hi tornava fins l'endemñ. Dedicava la tarda a visitar els 1I0cs on ~

(f.l parava i a descansar. ¡)
(f.l Que visitaves , deis jocs on passaves? (f.l
~ Restaurants, esglésies , museus... ~

~ ~@ Ens pots explicar una mica els jocs on vas anar i quin recorregut en tens de cadascun? ®
@ Aix ó seria molt lIarg d'explicar, caldrien pagines i pagines . En general, guardo' molt bon record de les capitals que vaig traves- ~

i:fl sor: Pamplona on va coincidir la meya estada amb la celebració del San Fermí i on la gent fen honor a la seva fama es va mos- ~

ll'¡ trar molt hospitalaria, Logronyo destaca pel seu ambient nocturn i les delicioses tapes , Burgos i L1eó amb les seves impressio- ¡t:!
~. nats catedrals gOtiques i, és ciar, Sant iago de Compostela, on es guarden les relíquies de l'opóstol. És difícil resumir el contin- l,!.
~ gut deis 1I0cs que visites perqué sovint el record que en guardes esta vinculat a emocions purament subjectives : olors, colors, (f.l
~ llum, records d'altres ciutats, qualitat humana de les persones que trobes...tot plegat una mica int angible. ~~
,-!. El préxim viatge on el taras? l.!.
(f.l Tinc previst viatjar a Belgica, concretament a Anvers . Sera un viatge curt de quatre dies. (f.l
l,Jl (fl
(f.l Ens pots explicar una anecdota? ~
@ És una cnécdot c que explicava ara pot semblar I'inici d'un conte de terror gOtic per o en el seu moment va ser una experiencia (f.l
~ viscuda for<;a angoixant . Caminavasol per una muntanya de Galícia i de sobte el cel es va ennuvolar, va comenccr a Ilampegar i a ¡Jl
i:fl plour e amb molta intensitat fins al punt que no es distingia el trocct del comí i em vaig perdre. Al principi no em vaig cmornor @
@ gaire perqué eren les 3 de la tarda, encara quedaven hores de lIum i portava una mica de fruita a la motxilla pero a mesura que (f.l
~ passaven les hor es i no trobava cap poble em vaig comenccr a preocupar. Cap a les 8 del vespre, exhaust de forces, vaig tro- (f.l
® bar les ru rnes d'unc ant iga casa rural i vaig decidir que el millor que podio fer era aturar-me, descansar i si calia passar-hi la (fl
,l'¡ nit oLa per specti va no er a massa bono pero en qualsevol cas era molt millor que no pos estar-se tota la nit al ras en un bosc ¡t:!:j humit . Al cap d'una est ona va arribar un altre pelegrí a qui li havia passat exactament el mateix. La seva presencia va alleuge- ~
l'¡ ri r els meus t emors i vam passar una agradable vetllada fent broma sobre el que ens havia passat i provant d'esbrinar en quin t:!
i,!. punt del comí ens havíem equivocat de direcció. Realment, les penes compartides es fan més lIeugeres encara que com diuen el l,!.
~ consol sigui de tont os. ~

(f.l~(fl@(f.l~(f.l(f.l(f.l(f.l(f.l~(fl(f.l(f.l~(f.l(f.l~(f.l(f.l~(fl(f.l(f.l~@(f.l~~~~~~~~~~~~(f.l
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Aquests són els dos llibrets que van
ser edlta ts pels alumnes de ir i 2n d'
ESO al final del curs passat.
"Un Bestiari Rimat" és un IIlbret de
poemes el' animals amb dibu ixos de
les bestl es, fetes pels alumnes de pri
mer del curs 2005-2006. Dins hi po
deu tronar poernes visuals i escrits de
la oranota, el pingüí, el lIeó, etc .
El segon Illbret porta el títol "El lIi 
bre que és damunt la taula, el
vaig t r obar en una biblioteca an-
tiga" I s ón 4 híst órtes inventades que

l '!ten en en comú la pr imera frase: " El
llibre que és elamunt la taula .. .",

Aquestes histories van ser escrites pels de 2n D del curs passat, amb I'empenta d'en
David Guixeres i l'Esperanca Mart ínez, que li dona un cop el e mil arn b el "Best iari rimat".
Reprodu'lm a continuació uns deis "best iaris rimats" :

El Camell

El camel/,
Da/t del seu clatel/,
Hi porta un otoostt,

1 el/, Amb gran orooosit,
Travessar el desértic mantel/.

Té una gruixuda pell,
Semblant a la cuirassa d'un fort vaixel/.

Porta un ritma vetee,
Pero es una mica < <petos> >.

Com es diu el teu fill ? Mario
JOSÉ MANUEL LATORRE Quan va pesar i medir el dia

del naixement? Va medir 56
cm. i va pesar 3,95 kg
A quina or a va néi xe r? On?
A les 12, a Girona
És el primer fill que tens?
No, és el segon
Com es diu el germá ? Té UIl

germá que es diu Daniel.
És porta bé? Us dei xa dor
mir? Cada 3 o 4 hores hem de-
donar-li rnenjar. Si qlw cns dcixu
dormir, es porta b é.

QU IM S I N U I~:S

Com (~ s dlu d teu liIl/a ?Guillem
Q ua n va P(~S I'" i medir?
Va pcsur ;\.() kg i va medir 52 cm.
A quilla hora va n éíxer? On?
Va n éixcr a les ;\ de la tarda, a Girona.
I~ s el p rhuer liII que tens? Si
Us dclxn dormir '! La veritat és que si, no
en tcn iiu cnp quci xa,
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MO Dolors Piulahcs i Manel Sanchez, són els encarregats deis plcnols de les
obres que s' estan fent al nostre centre.
Ens hem volgut assegurar que les obres estaven en bones manso Així que els
hi hem fet unes preguntes:

A quina universitat vau estudlcrcrqultecfurc?
Vam estudiar els dos a la mateixa, a la Politecnica de Barcelona.
Per que vau escollir aquesta carrera?
D: En teoria jo anava a fer química i en un estiu, em vaig decidir. per arqui
tectura, sense saber ni dibuixar, ni res.
M: A mi m 'encantava dibuixar i m' era igual dibuixar un motor d 'un cotxe
que un ed ifici, a ixí q ue vaig esc o llir aquesta carrera per pod er dibuixar.
Quants anys d' experiencia teniu?
En portem 20 d 'experlencl o i 16 treba llanl junts I
peró no són parella!
Ha sigut difícil realitzar els plónols de l' lES? Ha
sigut un procés lIarg, dur i amb moltes pauses 1.,
per alguns problemes amb e ls bombers, perqu é -~-·IB·~:iiíi;t!!;tr-~..ll.I.lI.,~...ll....{J.1l.-i.

ells són els encarregats de la seguretat de
I'edifici i ho van deixar apartat durant dos anys.
Quant de temps us ha portat fer aquests plónols?
No us ho podríem dir exactament, el que si sa- _. ~
bem és que ens van avisar a I'estiu de 2002 i .~ ~~~ __
vam venir cap aquí e l novembre del mateix any~~ _

. ' -' ... .- t

per primer cop.
Ens podeu explicar com quedara el pati quan
les obres estiguin acabades?
L'ed ifici arriban] fins on abans hi havien les esca- :..!..... "C'.'.:.a ' ••

les per baixar a les pistes, i d e I'edifici fins a les Maqueta. Com quedara
I'edifici quan estigui acabat.pistes hi hauran unes grades per seure a I'hora '--- ----'

d' esmorza r.
Com quedara I'edifici? Sera un edifici de planta baixa (porxo) , i dues pian
tes, més d' au les. Quantes aules hi haura? 16 aules. De quin tamany seran?
En general d' uns 50m 2. Quants m2 de construcció i hourú en total? 3.476 '51
m2.
Els plónols de les obres que es faran a dins de l' institut, també els heu fet
vosaltres? Sí.
Creieu que tot sorñro com esta previst, sobre tot en els terminis de temps? En
principi si, perqu é hem tingut sort amb l' empresa constructora .
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Quan veniu a controlar les obres, que heu de vigilar sobre tot?
Nosa ltres b óslcornent venim perqué ens agrado veure com el que hem di
buixat 01paper, s'est ó edificant, no pos per c ontro lar, perqu é per oixo jo hi
han els encarregats.
Quina opinió teniu del nostre institut quant a I'arquitectura?
Lo veritat, ens va sorprendre molt. perqué tot esta a mb molt bon estat i molt
ben distriburt.
Es tenen en compte, quan es construeix, eliminar les barreres orqultectonl
ques? A per tot? SL jo és llei. no hi ha cap edific i que no pensi en e/s discopa
ci tats.
Es té en compte a I'hora de dissenyar un centre, I'opinió deis alumnes? No.
Voleu comentar alguna cosa més?
Us explicarem uno onecdoto. Un cop en uno escote . el director es va dedi
c a r o posar o codo un deis seus a lumnes o empreses
d iferents per treba llar-hi quinze dies i així orienta r-los en q ue volien treba llar.
Uno nena que es diu Mireia, va anar o lo nostra empresa i lo veritat és que
va ser uno experiencia que ens va agradar mol! i ens vam quedar encan
tats amb ello . A I'actualitat treballa amb nosol tres i esta ac a ba nt lo carrera
d'arquitectura . Moltes graciesH

Fotografia de l'estructura de l'edifici. La noslre vlsl l
p lulchc s i Man

o bres a m b MaDo lors
hez.

Elisa b et &Sílvia

~
Setta/fetia: ¡ 'Tatja

~

ROSSEND ISERN

CI Enginyer Algarra, 25 - 17256 PALS (Girona)
Tel. 972 63 67 85 - M6b. 607 87 67 53
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A quart d'ESO es practica esport pero sobretot es
surt amb els amics. Afer volts, en moto, a la disco
i a I'estiu , a la platja. També és mira torca tele :
"OT", "Simpson", pelis i programes esportius. A
la xarxa, es conecten per mirar el "Youtube",
"minij uegos", el Fotolog i el Google per buscar
videos. Utilitzen molt el "msn" també!

A segon d'ESO, es surt menys amb els pares i es
practica molt d'esport (básquet i futbol) . Se surt
més amb els amics, a sopar i a donar volts. Hi ha
algú que no surt i es queda a casa jugant a la
"Play". De la tele, es mira "O'T', "Aquí hay toma
te", "zapping", "Gran Hermano", esports i algun
documental. Respecte a Internet, tothom utilitza el
msn i es connecta a Internet per mirar Fotologs i
fotos d'amics.

A tercer d'ESO, gairebé no se surt amb els
pares. Els caps de setmana es va a sopar a
fer volts i a concerts amb els amics. A casa,
es juga amb la "Play" i es mira molt la tele:
"O 'T", "Rebelde Way", "Zapping", futbol i se
ries. A internet escolleixen mirar Fotologs i

Hem investigat que ens agrada fer el cap de setmana. Ho hem fet preguntant a tots els
alumnes de I'institut: des de primer d'ESO, fins als més grans, els de Cicles i Batxillerat.
Els resultats de la nostra recerca, us els presentarem a continuaci6. Hem preguntat a dos
alumnes de cada classe, un noi i una noia. Les dades, per tant, s6n aproximades peró cre
guem que encerta torca els nostres gustos:

A primer d'ESO, és a dir entre els 12 i 13
anys, s'acostuma a sortir amb els pares: a
cacar bolets, al cinema, a dinar i a museus.
També es practiquen esports els dissabtes i
es mira la tele. Quins programes? "Els Sim 
pson", "Operación Triunfo", " in- an",
"Humor amarillo" i "1'Hormiguero". Els de
primer també es connecten a Internet, sobre
tot a "minijuegos" i miren vídeos. Tots els
preguntats utilitzen el Messenger.

Els més grans, Batxillerat i Cicles, van al ci
nema i surten amb la colla: a barraques , a
concerts, a la disco i a platja d'Aro. A la tele
miren "Ol", series, pelis i programes
d'esports. A Internet, "youtube", el
"Fotolog", els vídeos i el "msn" son els més

En con clu si6: els caps de setmana , sortim molts amb els amics, mirem molt la tele i dediquem
torca hores a Internet. Ah! I tots han dit que els caps de setmana s'ho passen molt bé!

Paula, 'Fany, Ariane i Judit
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, que 1'01' vagi sobre la marxa.

I panorama, ara que t'ho pots

anys, per cixó sempre que
ri ce, la re comano a tothom

amics.

Aquest curs la Rosa Espí s'he jubilat . Després de molts anys de donar classe , li ha arribat
"hora de deixar d'anar a toc de timbre, de tenir més t emps per a ella, la seva família i
les seves afeccions . Hem volgut saber com Ii va la nova vida . . .

1- Rosa, trobes a faltar el timbre de canv'i de c1asses?
El timbre precisament no. El que trobo més a faltar són els companys i alguns alumnes.

2- Que enyores de l'Institut, de la tasca docent?
En concret el que enyoro més de la tasca docent és poder f er que els alumnes gaudissin amb el
dibuix i les assignatures que jo impartia, que a vegades result ava difícil. També trobo a faltar el
fet de fer que els alumnes poguessin crear. Especialment enyoro la revist a!

3- A que dediques el teu temps, ara que pots anar se nse rc llotgc?
Actualment el que més faig és pintar. Ara he comencct a pintar' oquore ll c . també m'agrada pas
sejar, estar trcnouil- lc i poder passar el meu temps lliure omb la família.

4- Ets de plastica i ja ens has dit que pintes . Fas vida d'cr-tlst o?
No, no sóc una artista, no em sento artista. Gaudeixo dibu ixcnr, m'agrada observar i captar 1'01'

el que veig per després poder-ho dibuixar. Des de que era ben perite. m'hc agradat dibu ixar.

5- 5abem que t' agrada viatjar . On has anat darrerament ?
Últ imament he estat a Italia, on vaig estudiar Belles Ar t s duronr cin
puc hi vaig. Poder estud iar a I'estranger va ser una exper iencia fanl
que tingui I'oportunitat. Quan vaig a Italia, encara em t r obo cmb anli

6- On tens previst anar, que et faria il·lusiÓ coneixer-?
Ara mateix no tinc prev ist cap viatge, m'agrada estar t ronqui l-l

7- Has dedicat molts anys a ensenyar, a educar. Com vcu
mirar una mica de fora?
Crec que el món de I'ensenyament té un panorama cada vegada més dur oLa t asca docent és cada
cop més complicada.

8- Un consell o dos o tres, per a profes i alumnes ...
Per alumnes, el meu únic consell és que intentin disf r ut ar i oprendre al móxim i fer-ho sempre
amb ganes. Crec que tenir il·lus ió és un factor fonament al.

9- De la tasca com a profe, un record bo i un altre de no tant bo que recordis.
Un bon record és al comenccment, quan I'institut era de Fortnoclé Professional. Tot era més fa

cil , el númer o d'clumncs i prof essors era menor i
1'01' era molt més f amiliar.
Deis dolent s pref ereixo no recordar -me'n.
10 - Estem cont inuant "la teya revista", Rosa.
Ens pots dir com us ho vareu f er per que sortís
cada curs , cada curs, cada curs .. .
Al pr incipi sor- t ic dues vegades cada curs o Tot era
molt més difíci l que ara, els ordinadors i les eines
no anaven del 1'01' bé, 1'01' i aix í la rev ista va ser una
feina molt maca i grati f icant . Em sembla que els
alumnes s'ho passen bé fent - Ia, és una classe dife-

.......u__ ' rent o

.Rosa Espí.
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Aquest escrit que teniu a continuació, és un Manifest escrit per l'Aleix Forccc de 3r.
d'EsO B. EII mateix el va proclamar el dissabte 25 de novembre a Plcco Nova, en la cele

bració del dia Internacional contra la Violencia de Genere.

"Lo, és ciar, sóc un heme. 1 com. a home, cree
que maiyodré arribar a comprendre tan b é
com una dona etdotor, {a tristesa, ['angoíxa~

{a impoténcia i {a rabia. que yot sentir una do
na maltractada.]« siquiyer un marit, un xi
cot, unyare... 'L{que sí que comyrenc moti b é
és {a rabia; {a impoténcia i {es ganes d'evadir

se de {a reaiitat que els homes comjo senten
cada veqada que yer {es notícíes anuncien.
una aitra dona assassinadaye{seu. heme.
Ter aixo Ilenco un crit, un crit de yrotesta,
yer aquelles sense veu, yer a aouelles amb yor,
yer aquelles que no yoden viure en Ilibertat,
yer a aquelles que sónjutjades yer ser et que
son...
..AIguns diran. que no semyre és aixi; tenen raó
yerque a veqades tamb ésón {es dones {es que
acaben. matant e{s seus rnarits, yero normal
ment ésyerque ja estaven amenacades.
Cree que, el.que hem. de[er, és no mirar enre
re; no ens hem. de quedar estancats en aquetls
trístos dies en que una dona va morir a mans
de! seu. home, yerque malauradament ja no
yoden'Lfer res m és que Iameniar {a seva mort.
'L{ que hem. de fer és mirar endavant, intentar
evitar que {es dones que yateíxen en aquest
moment, que són maitractades, no arribin. al.
mateíx[inai. 'L{que hem. de fer són m és actes
reivindicatius, yerque dia a dia {es riostresya
raules[aran. m és marals maltractadors que
noyas una denuncia. 'L{ que hem. defer és
unir-nos, yerque un a un no farem res. .Hem.
de fer que escotiin. {a nostra veu.
Hem. de diryrou vioiencia de genere iyrou
desiquairatt"
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A continuació, reprodu"im un segon manifest lIegit també el mateix dia a Pla~a Nova.
N'és autora l'Emma Regencós i diu així:
"21 dones mortes el 2004 a Catalunya : 16 dones mortes el 200 5 a Catalunya; 11 dones mortes en el que
portem d'any a Catalunya; al 2005 ,15.018 dones van denunciar malt ractaments a Catalunya"
"Te tes aquestes dades y oáen semblar n0111ésnú111eros,)'}('.róp ensar qu e son. vides i

[amities des trossades esgarrifa. Segurament a motts dd\' (/ W '. estan. aq uí els ha n1O
gut [a curíosítat i i'inter és yer aquest f et qu e ac tu a tm e.n /' p n '. ocuya tant a [a soci
etat. Tero no hem. de yensar que [a viotencia . de lJ (~ nen' s í/fUí una conseq ü én cia de
[a socíe tat moderna; simplement, ha ex ist ir des di, [a m oit di, t'emjJs.
Que mou als agressors y er intimidar i[erir a {es seves v ictim es? Que rnou a [es
-victimesyer callar i submerqir-se en [a rutina í en (' ( d fi'n ('Í'I 'Rea lm erü, nomes hi.
ha una victima? tots aqueiis n ens qu eyresen cien discussions i bara lies sense sa
ber-ne eimotiu? No son. victimes tambe?
.Jlv u í, noyretenent can v iar e[rnon. S imp [ement , re,ld ;,1 C(~J ) (/W'. sent im. en efS 111,ít
jans de comunicacio [a noticia auna nova aqressio, rerordo n, a aquelies dones,
nens, nenes, y ersones qu e [es yateíxen. sob reto t , /10 I' I/S qu odem ínáiferents."

L'Antoni Bernal, de 2n .D, ens fa una petita reflexió sobre el món. . .

I
PETITA REFLEXIÓ SOBRE EL NOSTRE MÓN

Perdoneu-me si no crec en el meu país, en la mcvo societ at , en les Nacions Uni
des, en el món, en la justícia.
Per a mi, creure en el món que vivim no és res més que creure en el no-res.
Que som? Persones que no ens enten em ni noscltrcs mateixos. Societats que
entre elles s'odien. Pa'isos que supr imeixen la lllbcttct deis altres. És cixó el
que som, no res més. És dur , pero és així.
Ens diuen que vivim en una societat igual pel' a torhom i s'obliden de dir que
I'igual només val pels homes, blancs i de clcsse mit j a, perqu é la resta de la hu
manitat res de res. Els governants ens diuen que crecrcn una societat igual
per a t othom. 1 jo , vaig i m'ho crec...
Vivim en un món capita lista i consumi sta , en el que el més impor t ant és el jo i
res més. Fins i 1'01' a Europa (el destí somiat pcr a molt íssima gent) també som
inj ust os. Moltes persones volen imitar la cult ure europeo. 1 jo hi he d'afegir
algunes quantes coses que reflecteixen to t alment com som en realitat.
No imit eu un món on hi ha centenars de dones que moren a mans deis seus ma
rits, parelles sentimentals , etc . No imiteu un m6n on hi ha un model estetlc
(90-60-90) pel qual milers de noies acaben scnt onor éx iques i bulímiques. No
imiteu un món on no s'accepten els immigrant s pcr molt que diguem que si. No
imiteu un món on es diu que s'accepta la poblaci6 homosexual i éstot el con
trari. No imiteu un món que s'alimenta de merrtid cs. No I'imiteu perqué no és un
món , sinó un cúmul de mentides que només scr vcixen per mantenir-nos dis
trets mentre la mort arriba.
Constru"iu un món d'igualtat com no n'hi ha hagut mai abans, consr ruru el vostre
món j ust i nosaltres el copiar em (farem el que nosaltres no hem sabut fer mai)

o Ant oni Bernal ("speech freedon")
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En Sergi Puig, de lr . e, ens enscriu els segus recards de l'Escala de Primaria . . .

RECUERDOS DE LA ESCU ELA PRIMARIA

"La escuela de primaria donde estudiaba antes no era muy grande. Tenia el
comedor más pequeño que jamás había visto nunca en cualquier escuela.
El patio lo habíamos de compartir con los de tercero, cuarto, quinto y sexto.
Las clases tampoco eran muy grandes y cuando uno daba un golpe en la
pared se escuchaba desde la otra clase de al lado y cuando la señorita es
cribía con el yeso en la pizarra, se movía mucho.
En primero recuerdo que la Escuela Primaria , cuando ten íamos seis años,
todos estábamos felices y muy alegres todo el día, siempre jugábamos en la
arena o a ruedas de coche que había por ahí. Teníamos una media hora o
tres cuartos de hora de patio más que los grandes ya veces, si nos portába
mos bien, nos dejaban salir , por la tarde , al patio.
A los siete años recuerdo algo más: teníamos una clase que estaba divid ida
en dos, por una especie de pared prefabricada de plástico. Si los de un lado
golpeaban nosotros también y así nos comunicábamos en segundo ciclo de
Primaria. Teníamos una profesora que se llamaba Paquita y siempre en las
clases de castellano , catalán, socíales, naturales e incluso matemáticas
hac ía un ruido con la boca , más o menos así
iPPPPPPPpssssssssssxxxxxxxxx!, para que nos callásemos todos y para que
parásemos de hacer ruido dando patadas en la pared de plástico para co
municarnos con los del tercer curso.
En tercer curso teníamos la misma señorita que en segundo y primero y
todos éramos niños, todas las niñas se habían cambiado de escuela. Aún
teníamos la clase dividida por esa pared de plástico. En ese año habían qui
tado un trozo de patio para hacer un comedor nuevo y mucho más grande
que el otro. El otro comedor lo habían dividido en dos para hacer el despa
cho de la directora y de la secretar ia. El despacho antiguo de la directora
era la clase de refuerzo. Esa clase tenía un tejado que cada vez que llovía
había goteras por todas partes, y después teníamos que ir a hacer clase a
otra aula. Los radiadores de la clase goteaban y después el suelo estaba
todo mojado.
En cuarto curso, teníamos la misma clase que se inundaba, goteaba y tenía
la pared de plástico. También teníamos otra señorita que se llamaba Paqui
ta igual que la otra, pero no era la misma. En ese curso nos hacían dejar los
libros en clase y de deberes sólo nos ponían fichas fáciles.
Con los años se iban plantando árboles alrededor del patio ya que antes no
había ninguna sombra y cuando había sol intenso a la hora del patío, nos
asábamos. A casi todos nos gustaba más hacer plástica otras asignaturas.
Todos los niños empezábamos con una señorita y terminábamos con otra
por enfermedad o por accidente etc., cosa que nos despistaba para seguir el
mismo ritmo con las leccione .
En quinto curso tenlamo una eñorita que se llamaba Núria, que cuando se
enfadaba cogía el borrador de la pizarra y lo golpeaba contra la pizarra para
que nos callásemos, pero fue la profesora que nos estimuló más a estudiar
y que ningún día faltó a clase. Y en cuanto nos portábamos bien, nos pre
miaba con algún trabajo en equipo y divertido.
En sexto nos tocó una profesora muy simpática y divertida, pero en cuando
nos portábamos mal nos castigaba dejándonos sin patio o sin plástica. "

Sergi Puig
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En Joel Serrat i Batrolí, que va cursar
I'ESO i el Batxillerat amb nosaltres, ha
estat premiat entre d'altres, amb el tre
ball de recerca "Criptografia, sistema
RSA i signatura electránica" en els PRE

MIS CIRIT per a fomentar I'esperit cien
tífic del jovent, convocatoria del 2006.

FOTO: En Joel, autor del treball i
del premi. Moltes felicitats!

En que consisteix el treball d'en Joel? Scgous el gran diccionari de
la lIengua catalana la criptografia és "I'art d 'escriure en carácters se
crets, d'una manera xifrada o convencional'. Aquest treball comencc
donant una visió histéricc de la necessitat de la cr ipt ograf ia, especial
ment utilitzada al lIarg de molts segles per motius est rct eqics i mili
tarso S'explica I'evolució d'aquest art, des de Juli Cesar fins avui en dia,

donant una especial importancia al merode RSA usat actua,lment degut
a la seva alta fiabilitat. Encara que sembli increrble, aquest merode es
molt potent i segur gracies a les mctemétioues i particularment als
nombres primers! A mes d' historia i mctemótiques. aquest treball tam
bé té una pinzellada important d' informétlco ja que els diferents me
todes estan programats en Ilenguatge cctclé,

Irina Sanchez i Lubna El Bachiri

•. FA'M¡SOLO~~~~

PARATGE DE LA PORTADA, 3b -17200 PALAFRUGELL
Te!. 972 667 559 - M6b. 629 303 103
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el Pi i Ralló, 6 - Tel. 972622767
17255 SEGUR (Girona)
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P(fJ)l PIZZERIA

CI CostaVerda, 16-28 - 17210CALEI..LA DE PALAFRUGELL
Tel.972 6228 I1 - bungalows@campingmobydick

• Qei
• TU1I51TWl

• E.o:ct.<......
• TrllnGpO<ts ESGolars

• Un'clr
• C ,o.Jj\$ nacoonal$

I IIllet nadonaf!l

BEI\IET PIBERI\IAT, §.L.

· AIGÜES MINERALS
· VINS
· SUCS
· LLEIXIUS
· GASOIL PER A CALEFACCIÓ

GRUP SARBUS Por 31ll6s InfOn'NelO: Iliscnldcna : 972301 293
1nIotmlld6: 902 302 025

8-OS

www.lIaIf com
el Garriga , 2
Tel./Fax 972 30 02 21

17200 PALAFRUGELL (Girona)
E-mail : pibernat@infonegocio .com

E
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M€-cacenfre rY"l6"<"'OO€

• Formeció
ocupacional

• Reclclalge d e
person a l
odrninislroliu
par a e m p reses

• V e ndes d equ ir "
infor IT,o tIG~

• Servel t é c n lc
propl

1 111 M I A.U O IVUALS - e l Segur, 1 1 9 . 1 e ..-.1 7200 P alafTug ell - Tel. 9 7 2 - 6 1 0 287 - F a x 972 -01 1 9 9 7
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Busca en aquesta sopa de lletres els nom s de les aules:

E E B G V X J F Q M o M S D K
I U ROL I M P I A L Y I K F
S e L A A T S E SIL U W R S
L A N E E Z D y L F I Y U D o
V F N I R P o N E W R y H P e
N e G I V R S I E E A L I V o
T E G A L I L E I R Z D Q W G
e u R I E A S V K A A R W N
D I A U F Y S A D A L F I B L
W Q W T D V D P G E H W F M E
W e E K o A G K BAR S W N E
K H H W P F H V V A N I E P M
I P X I U L Z o D Z K L N R R
H e N v L M I T P e J A D e v
o P e B J Y E X B o D D P G D

A-¡q:WPT-&U[(T.f.-PA-LI-PA-[(WIN9 -I-lAU f\. -9/l-L ILI.I

LA-ZA-[(ILLO-MI[(O-NI-[(UPA--OLIM? IA--Sll-9k W-~_:/l-LJNA-S

S:¡fA1GI-S?M[(I.-uLISI-S -VINe·!

Busca les set diferencies:
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Zacaria Essalmi
DavidFernándcz

Troba eIs cognoms deIs nous professors:

R MN A S S e B s R F G W y N

E L A Ó I I E AN E A F B L L

D H V R G L T W S S R U T L N
o W y U T A U I e s s RA y Z

N H U R F Í L o E Q A D A E A

D AA T E AN A U P Ó N U E Ó

o N L AR F R E M E o G y L A

A o L S N M T A Z P I Y L E M
Y J L L Á s A y L R N E M N S

ARE UN R B e D F R U H T L
LAR D D F V o S E N A L .p B

A H R Y E H R L P s E GAP X

A e o E Z Q D L G o M E S G L

S K B e A B K e D N Z U D M F

X Q x Q B N M K N T B G L W L

ARJONA-AYALA-BELTRAN-BORRELL- BUSQUETS-CASSANYES-COLL-
FERNÁNDEZ -GASCON-GOMES- LARA- LLADÓ-MALAGON-MARTÍNEZ-PAGES -
PEIRIS-PERELLO-PLANES-REDON DO- RODRI GUEZ-S ERRA
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