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L'equip de 4t. d'ESO, que vam fer la revista!

Aquí tenim uns periodistes de 3r. d'ESO...

EDITORIAL
T niu les vostres mans , el n. 20 del Caliu , la revista de I'IES Baix Ernpordá . En

qu t curs d'obres, canvis d'aules i mudances, a la feina d'edició hi hem hagut
d' f gir un plus d'esforc, Ha costat fer néixe r el n. 20, per les circurnstáncies . Pe
ro l' ntreban c que ens han marcat les obres, ha estat compensat per la il- lusió i
les ganes. Des d'aquestes línies , volem agrair a tots els alumnes que han ded i
cat temps i ganes al Caliu, a la paciencia , comprensió i collaboracl ó deis profeso
Grácies a tots aquells que han fet que la revista sigui seva , ben seva. 1, no seria
just deixar d'agrair molt especialment la feina feta , a dues coílaboradores tantas
tiques, la Cristina Durango i la Marta Guitart. Moltíssimes qrác iesl
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IBarbara i Bea, 3r. ESO B

VIUR EN CADIRA DE RODES El dia 13
d m re. van venir dues persones en cadi
r a d rod es a fer-nos una xerrada sobre
om van quedar discapacitades. Ella va

p tir un virus de petita i el noi es va que
d r ixí per una imprudencia: era el cam
pió d Cat alunya de motocros i en una
p t mb el seus amics (a veure qui sal-

t v s amb la moto) va caure i es va trencar una vertebra. Ens van explicar
qu n t eníem que posar sempre el case quan anéssim amb la moto!

DUCACIÓ VIARIA Va venir un policia local a fer-nos una xerrada sobre
om h m de comportar-nos quan anem en moto pel carrer. Ens van estar ex

pli nt que teníem que portar sempre el casc, que no havíem de "trucar" la
mor i portar sempre e/s papers en regla.

JU .VO At~ErtlO V t:vNF'EJtN DE bE~ DrtO(;l:JE~ Adriá i Gerard (2n.ESO)

J ulio Alberto va néixer al dia 7 de Octubre del 1958. Va ser jugador del Bar
ce i quan es va retirar va entrar en el món de les drogues i es va arru"fnar.

I pa at dijous 2 de febrer va venir al Teatre M. de Pa/afrugell a fer una
x rrada per aconsellar-nos que mai acceptéssim drogues, que mai són so/ució
a r . s va intentar suicídcr-. va ingressar en un centre de rehabi/itació i va
com nccr a posar una mica de seny. Ara, faxerrades arreu d'Espanya per in
t ntar f er que les persones que rebin droga per primera vegada, la rebutgin.
Assepur ó que aquell "cmic" que ens les vol vendre, no pot ser un amic "sinó un
cabrón'!
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u equip va perdre...)
ions; hi va haver una

Cofonie8 a fa VaJJ de Núria
El dimarts 15 a les 7:00 ens vam trabar tots a davanl de I'IES Baix Ernpordá. A
les 7:05, vam marxar amb autocar i al cap de 3 hores várern arribar a Ribes de
Freser. Allá várern esmorzar i vam pujar al cremallera, Vam estar mitja hora en el
tren, fins que vam arribar a Núria; on per cert , hi ha un paisatqe estupendament
bonic i natural. Després, vam pujar al funicular, que l'anomenárern "telehuevo" ja
que té forma d'ou ...
A dalt de I'alberg, ens van assignar les habitacions I varom anar a desfer les ma
letes. Vam dinar i vam jugar una estona. Cap a los '15:00, varn anar a una sala,
on várern treballar els mapes del relleu de Nuria.
Vam baixar a Núria, i várern jugar a futbol (per
Vam anar a sopar i a la nit vam estar "jugant" per I
mica d'enrenou, pero tot es va acabar sotucionant.,
El dimecres 16 teníem previst fer I'excursió al Puigrnol, pero al final es va haver
d'anular ja que el temps no era I'adequat i plovisquojnvn una miqueta. Per aixó
vam fer la cursa d'orientació, que va ser molt divertida, r:ns VWl1 mullar torca per
qué va ploure i vam caure de culs aterra quan balxóvorn por los muntanyes!
A la tarda vam fer escalada. Primer ens van fer unn oxpllcncló, ens van exposar
alguns objectes d'escalada i després vam escalar: 0 111 vnlOcongelar les mans del
fred que feia! A les 17:00 vam baixar un altre cop (l NI:II'lo I várern comprar bere
nar. Várern pujar i ens vam estar a la nostra habltncló o n batx I'alberg jugant o
escrivint cartes. A la nit, vam mirar el partit de L'ESPI\NYOL-SEVILLA i la majo
ria de la gent animava I'ESPANYOL!!!
El dijous 17 ens vam aixecar més aviat per anar F.I In muntanya. El camí va ser
molt cansat al principi i jo pensava que no aquantavn, HI vn haver algú que quasi
se li acaba la respiració. A dalt d'una petita rnuntanya ons V8m fer una fotografia
amb la senyera, que vaig tenir la sort de poder-la nOl.lfl nlnr, Varn dinar a baix la
muntanya i després vam estar tota la tarda a l'alborq, n 10 H habltacions. A la nit hi
havia discoteca, pero jo no hi vaig anar, em vaig quedar [1 lA rn eva habitació amb
els amics i amigues parlant i rient.
El divendres 18 es van aixecar a les 7:00 la genl quo volla balxar de Núria fins a
Queralbs caminant; a les 7:45, la gent que balxava nrnb 01cremallera. Vam es
morzar i vam baixar les maletes. Vam pujar al cremallera I varn baixar fins a bus
car I'autocar. I després ja vam emprendre el caml un él itro cop cap a PALAFRU
GELL!

Elisenda Dalmau Aynier (2n. ESO D)
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IJuli ¡Carla, 2n. ESO C I

ny, els alumnes de segon d'ESO
t fer el crédit de síntesi al barri
irona, la capital de la nostra provín-

i . AII ns vam dividir en grups c1asse i
v m f r I visita amb un guia. Durant el re-

rr ut havíem d'omplir un dossier amb
inf rm ió sobre els 1I0cs que vam visitar: la

t dr 1, la muralla, el Pont Eiffel o Pont de
- rr , 1' glésia de Sant Feliu, l'Ajuntament ts;r=i~=r~:;:;~Z3~+~~~
i I univ rsitat entre molts altres. A classe
h vi m tractat diferents lIegendes sobre Girona i quan ens trobávern amb el sírn
b I u I identificava , I'havíem d'explicar, com per exemple la lIeona o el cap de
l' junt ment.
V r una sortida molt interessant i recomanem que els alumnes de I'any que ve
I r p t ixin!

r bar, els alumnes de la c1asse de segon C voldríem donar les qracies a l'
- 1 n , 1 nostra guia; ella ve de Rússia i fa molt poc temps que esta aquí, i va fer
un r n esforc perqué I'entenguéssim: ho va fer molt
b .

_ ___ _ _ 1

- 1dijous 26 d'abril , els alumnes de 2n. ESO vam fer una sortida a Sant Pere de
1 i a Llanca, organitzada per Religió i Catal á. Pel matí, visitárern I'ermita

nta Helena ¡ el monest ir benedictí amb calma, podent gaudir de les vistes
privil giades de I'entorn pel dia assolellat que feia. Després de veure
l' udiovisual, l'autocar ens baixá fins el poble de Llanca, on ens havíem de tro
l r mb els alumnes de I'IES d'aquesta població. I així va ser: Várern arribar a
I'ln titut i allá ens esperava en David Guixeras (exprofe de catalá del Baix Em
p rd ) amb els alumnes de 2n. Durant tot el cus ens havíem estat escrivint car
t , xplicant-nos coses del centre i coses personals. Superats uns moments
d - v rgonya, várern dinar i poguérem fer una visita guiada pel seu centre i fins i
t t rqanitzárern un petit partit de básquetí El dia va passar molt rápid i ara es
p r m que els amics de Llanca ens tornin la visita ben aviat: Us esperem a Pa
I frug II! !!
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En Jose Acuñ
en Salvador F
rer, del Cicle
d'Automoció,
van fer una es
capada al CEI
Barceló i Mata
per anar a expli
car als nens i
nens de P3, P4 i

Jase Acuña, desmontant un motor
~----~~,

V¡sita 3 fa f>of¡ch

~

baMECANfCA arr¡t,a a'

P5 qué és aixó tan divertit de la mecánica. Els non
i els ulls oberts. Es tractava d'ensenyar-Io s el món el

El dia 8 de rnarc, els alumnes de Batxiilerat do In 1I

ca, vam anar a la policia científica de Barcelona, Un
regut per les diferents árees d'investigació. Vam voo:
i un de química, l'área de balística (on ldentltlcnvot
des de les víctimes per a descobrir l'arrna del
empremtes dactilars , una altra on investigav
estat manipulades o falsificad es i una altra pi
tografies deis detinguts i analitzaven cárnare
A cada departament ens van ensenyar com tr
estudis que havien cursat per arribar afer
molt interessant endinsar-nos en aquest mónl

hi feien i els
ció. Va ser

Jéssica Martinaz I .Jt't l tx.A)
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Rut, Paula M. i Gerard

Viaf!1e de finaJ de e~r8 de
4foAJernan~a!

El dia 24 de rnarc vam sortir de I'institut amb 22 hores per endavant d'autobús
cap Munich, fent váries parades i trobant-nos neu pel camí. Un cap allá, vam
allotj r-nos a I'alberg, que no estava gens malament i vam sortir a dinar i conéi
xer Munich, una gran ciutat , amb molts monuments i on tothom va amb bicicleta.
A I nit discoteca dins I'alberg!

I di següent, 26 de rnarc, ens vam despertar molt cansats i sense gaires ganes
de e minar. Vam esmorzar i tot seguit vam agafar I'autobús direcció al castell del
"R i Foil", famós per les pel-lícules de "Walt Disney".

r n les tres de la tarda i anávern al poble del costat a dinar. Va ser difícil que
ens donessin alguna cosa per dinar pero, al final , després de caminar molt vam
r córrer al Mc.Donald 's...
V rem tornar a I'hotel on vam sopar i repetir discoteca!

I dia 27 vam fer maletes, vam esmorzar, vam pujar a l' autobús i vam fer camí
cap al camp de concentració de Dachau i durant el matí el vam visitar. Tot i que
la visita va ser molt rápida, ens vam fer una idea de les condicions de vida deis
presoners i de les dures condicions en que vivien. A la majoria de nosaltres ens
van impressionar molt les cambres de gas, on exterminaven els presoners; i els
forns crematoris, on cremaven els morts o fins i tot a deportats vius.
Tot seguit, vam anar cap a Friburg a allotjar-nos a l' alberg. Al vespre, com que el
Iloc on estávern era lIuny de Friburg i al mig de la muntanya i no hi havia 1I0c on

nar, ens van deixar una sala dins I'alberg i vam estar ballant una estona.
'encerna vam anar a visitar elllac de Titisea , on ens van deixar tot el matí lIiure

p r comprar regals per la famíl ia i els amics . Després vam estar passejant per
riburg, una ciutat molt maca amb un gran mercat a la plaga de I'església.

A la nit vam repetir la discoteca del dia anterior!
I dia 28, un cap esmorzats i amb les maletes fetes, vam agafar I'autobús fent

camí cap a Strasburg , que esta a la frontera entre Alemanya i Franca. Primer de
tal , vam contemplar el Parlament Europeu , i durant tot el dia vam tenir temps lIiu
r ; uns van passejar amb barca pels canals del mig de la "petita Franca", altres la
van visitar a peu i d'altres van acabar de fer les compres...
Hora de dinar i tornada amb autocar ja enllacant amb tata la nit de ruta. Arribada
a P lafrugell i a I'institut cap a les 11 del matí. Fi d'un viatge que mai oblidarem!

Llac Titisee I I Entrada al camp de Dachau I
--------~
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Tots els actes de la "English Week: Tcatrc, Música, Xerrada, Mag i basquet

Fe8fe8~ ceJe~r3ci()n8~ prerni8 i rn()~~de8

IENGLfSH VJEEK I

L'última setmana de gener (del 29 de gener al 2 de febrer), va ser la Setmana
d'Anglés, la "English Week". Els alumnes van poder gaudir amb el mag Jack,
qu va actuar per a tates les c1asses amb trucs i explicacions plenes d'humor,
s mpre en anglés. El dimecres 31, va venir un jugador de basquet de
l'Akasvayu Girona, en Kyle Hill. Els alumnes de 2n. li van fer una entrevista a la
S la d'Actes, en anglés. EII , molt ben educat, les va respondre tates (fins i tot
I més personals). Al final de les preguntes, en Kyle va anar a la pista de bás
quet i després d'encistellar unes quantes pilotes i de jugar un minipartit, va sig
nar autóqrafs i es va fer fotos amb els nois i noies que van valer.

Is de tercer i quart d'ESO, van anar al Teatre Municipal de la vila a veure una
obra en anglés. A més, els de quart van organitzar un concert-karaoke i els
alumnes es van fer un tip de cantar.
Pels de Batxillerat, va venir una noia a fer-Ios una xerrada sobre Escocia. Tot
plegat, va deixar un molt bon nivell en una setmana diferent, amb molt i mot an
glés!

I(eONES (eONeLl~ g(~

Els alumnes de 1r i de 2n d'ESO, van guanyar
un Accéssit en el concurs bíblic celebrat pel bis
bat de Terrassa.
A més, els alumnes de 2n, dins el crédit d'art reli
giós, han estat pintant les seves ICONES amb la
mateixa técnica que utilitzen els monjas ortodo
xos en l'art bizantí: El tremp d'ou. Com cada any,
després de I'exposició en sortiran 3 premiso
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SN J rt f 01
fff rESTfVAb DE CAN~Ó CATALANA

Com ja va sent habitual , la diada de Sant Jordi agafa un caire musical a I'IES
Baix Emparda. Els alumnes surten a actuar a I'escenari i interpreten les seves
cancons , que el jurat avalua. Així ha estat aquest mes d'abri l a la pista , amb un
sol de justicia pero amb moltíssimes ganes i molt bon nivell. Els guanyadors
d'aquesta edició, han estat: lr PREMI Cane ó orig inal : I\u ro Ortíz (Veu l quitarra):
Toni Martínez (bateria) Cane ó: Paraules massa grans (Il c trn I música Auro Ortíz)
2n PREMI Caneó original: DESERT
lR PREMI Versió: Auro Ortíz (Guitarra i veu) ;Desl r: ~j p l n OSll (veu ) ;Toni Martínez
(bateria)Canc;ó: Tens un amic (Gossos)/You've got a Irlentt (c nro!e Klnq )
2n PREMI Versió: MAL CONTACTE Víctor Cánovas ( Brllx) ; MIl< I Alvárez (Guitarra i
veu); Poi Presas (bateria) Cane ó: L'interrogan t

rREMf~MEDf AM~ff. .../ ~
El passat 4 de maig es van lIiurar a la Sala d'Act
ent "Per unes Escoles Verdes". El primer premi
del colleqi Escorial de Vic , per un treball sobre el

Mar Casariego, Laura Vigourous i Sonia Garcí
ratures del centre. Samira Karroum i Vanessa
per la seva recerca sobre la contaminació .
L'acte fou amenitzat per les corals del Barceló i Mato... ,
I'IES Baix Empord á, Al final dellliurament, els alurnn
ren un aperitiu
Cal fer esment de l'accessit obtingut per
Anna Isern Dalmau , de 2n de Batxillerat,
al "José M. Álvarez" de Figueres; el seu
treball porta el tito I de "Foc i bosc medi 
terrani". Enhorabona a tots els premiats
en aquest curs! l · .. IEls premIats de la VI edlcló
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l:JoEoC
L'Aprenentatge Productiu, per M6nica Parejo

L'Aprenentatge Productiu es defineix com "un procés d'educació basat en el con
cepte pedag6gic del currículum individual". A partir d'una dinámica participativa,
apropar-se al mercat de treball i a nous nivells de producció intel-lectual i cultural.
L'Aprenentatge Productiu es basa en les experiéncies d'educació alternativa ini
ciades als Estats Units d'América a principis deis anys setanta, com la Ciutat
com a Escola de Nova York. A Europa també es van desenvolupar experiéncies
similars durant la década deis vuitanta.
Avui dia, l'Aprenentatge Productiu s'aplica amb eficacia a molts indrets.
I Aquest curs, els alumnes de la UEC de I'IES Baix Ernpordá s'han volgut intro
duir en aquest concepte i fer-ne un petit tastet amb la proposta del que seria el
disseny d'un nou producte.
A continuació, us presentem el "Multicasc" dissenyat per Carlos Escudero:

Entrevista a Julio Alberto, per Sergi Clota

Bola Julio Alberto. Em podria contestar algunes preguntes sobre la seva
relució amb el món de les drogues? Moltes grácíes:
l/-Com vas caure en el món de les drogues?
-Pcr problemes personals.

2/-Va tenir alguna cosa a veure amb la teya retirada del món del futbol?
Els problemes varen sorgir mesos després d 'haver-me retirat del futbol.

3/-Sabies a on t'estaves ficant consumint drogues?
-No, pcr suposat que no. Si ho hagués sabut, ma i haur ia consumit cap tipus de droga.

4/-Quant de temps vares estar consumint drogues?
-No gaire, entre un idos anys , pero suficient com per haver-m e fet molt de mal.

5/- I~ t va costar molt rehabilitar-te?
-Sí, vaig estar dos anys en un centre de rehabilitació.

6/-Que ct va fer deixar les drogues?
-El fct de que m'es tava quedant sol.

7/-Et va costar explicar-li a algú el teu problema?
-Sí, i quan ho vaig explicar, ningú em va fer caso

Dones moltes grades! Sergi Clota
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t/A8socAacAó de Mares Af>are8

JORNADA D'INTERCANVI DE LLlBRES

Avui dia existeix una gran sensibilització sobre el greu problemam !? "
de I'exhauriment deis recursos naturals , cada cop més se'ns de- ~ - :." - -;
mana que tots fem un ús racional deis mateixos, i el concepte de l!.t~
sostenibilitat apareix als mitjans de comunicació amb una fre
qüéncia preocupant.

En aquest context hem pensat en organitzar una jornada
d'intercanvi de Ilibres entre els estudiants per tal que, en la mida
del possible, aquests puguin aprofitar lIibres usats por alumnes
de cursos anteriors. Aquests lIibres, que sovint acaben fent nosa
en un racó de casa, a les escombraries o, en el millor deis casos, als conteni
dors de reciclatge, ara podran beneficiar a un alumno mes jove, alliberant la
seva família del cost que suposaria adquirir-los de nou.

Aixó, a la nostra petita escala de poble, reduirá l'impacto ecológic que suposa
la producció de nous lIibres. Pero creiem que el més important, si aconseguim
consolidar aquesta proposta i que les families hi parllclpln, sera contribuir al
foment d'una cultura de respecte als lIibres (perqué no os podran intercanviar
Ilibres maltractats). I esperem que aquest aprenentatgo él conservar un recurs
que costa diners s'estengui entre els nostres fills a totos los coses en general.

Per altra banda, I'intercanvi de lIibres amb els altr
solidaritat en la mesura en que suposa compartir.
suposa compartir amb gent que no coneixem.

mbla una forma de
mes, perqué sovint

Una part substancial, si no la més important , de la t
dors tenim vers els nostres fills és la transmissió el
c1au per a la construcció d'un món millor. I aquesta t
més efectiva quan el nostre comportament davant ols flll
valors. És per aíxó que us demanem a tots la vostra partlclp
ta iniciativa doni els fruits que desitgem.

Is pares i educa
rs que considerem
ió té 1I0c de forma
incorpora aquests

ió perqué aques-

Merche Fernández i Silvia Ventura (AMPA)

MERCAT DE LLlBRES: DIA 23 DE JUNY DE 10-14 H.

I f>arJanf: de JJ¡Lresoo I

Aquest trimestre va venir al nostre centre I'escriptor Jaume
Burgell, autor del lIibre "Su'r'cidi Involuntari". Burgell és nascut
a Palamós i va fer-nos una xerrada per explicar-nos coses del
seu lIibre i de I'ofici d'escriure. També ens va animar a lIegir i,
com nol , a escriure.
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COMf~~f6 DE ~otfDARJTAT IRut,Youssef. Desirée, de 4t· 1

CARTA D'AGRA'IMENT El passat Nadal (2005), vam ajudar a A40~4
l'Associació "Nuevos Pasos" que treballa al Perú. Hem rebut ~v~~t~Y.2!J?~~r~'6n
una carta d'agra"lment on ens expliquen on han invertit els di- 
ners que els várern enviar des de l'lnstitu t. Demaneu-Ia, valla pena lIegir-la!

EL PERiÓDICO DE L'ESTUDIANT A I'edició d'abril d'aquel . .
diari, surt la Comissió de Solidaritat del centre. Van fer unes~
entrevistes als nois i noies i les van publicar, amb foto inclosa.
El tema era la solidaritat i si el voluntariat era una bona forma de ser solidari.

En el marc d 'un reportatge sobre les viles adherides al proj cctc de Cilla Slow, el programa de medi ambient
" El Escarabajo verde" ha estat a l' lE S Baix Empord á tic Palafrugcll . Els reporters del programa de TVE
van passar tot un matí grava nt l ' alumnat del centre tot fcnt," en viu i en directe" les actuacions que habitual
ment por ten a terrne en el proj ecte d ' Escola Verda : rccoll ida se lectiva, aquaris, campanya de joguines so li
d árics, reciclatge d 'olis de cotxes, pin tada de murals, solidaritat arnb el tercer món. Per a l' alumnat ha esta t
una experiencia inoblidable . A més, la mateixa setmana, l' lES Baix Empord á va rebre la visita d 'unes pro 
fessiona ls de l Medi Ambient i de l'Ensenyarnent de Cro ácia. L'estada va ser gr ácies a un intercanvi organit
zat pcr la WWF a Cata lunya per tal de con éixer el projecte d ' Escola Verda. L'alumnat del Comité Ambien
tal de !'Institut van fer una entrevista en anglés a les profcssionals que va ser emesa per Radio Palafrugell al
programa" El Xerraire" del CEIP Barceló i Ma tas.
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EJ dla de Ja f3AU, a nll8tltut I

~

A l'institut lES Baix Ernpordá vam organitzar una penj ada de coloms a I'entrada
de !'institut per celebrar el dia de la pau i de no violencia . Els • 1

alumnes de I'institut vam dibuixar coloms de Picasso, per
simbolitzar la pau i es varen penjar a I'entrada. El dia de I
pau es el 30 de gener i es celebra I'assassinat d' en Gandhi
un home que va independitzar la india sense violénci
Mohandas Gandhi va ser un deis pares fund adors de 1\ ,;,-
tat de l'Índia advocant pel pacifisme com a forma de rovolu- I l ' d 1
. , VII di' I if Mura a favor e a PauCIO. a ser e propu sor e socia pací rsrne.

Gandhi deia que els seus valors eren simples: verit
cía.
Gandhi neix un 2 d'octubre de 1869 a Gujarat, india. Era 01fill d'u n
oficial/ocal, va estudiar per advocat a Londres. Treballá COIn

advocat a Sud-africá i alli s'inicia en la política lIuitant contra I
lIeis discrirninatóries contra els hindús a Sudafrica. Va so r O
sinat per un fonamentalista, I'any 1948.

IGerard, Adri l\, 1\ 111 11111 i Juuiiln

Ajwda aJ ~~har
Un deis drames més importants del Sáhara és la p
els saharauís és que no els deixen entrar al seu pal
troli en aquest territorio Per aix ó , els fan viure en un:
Marroc, en camps de refugiats . Molts moren de fam I ós un rnlracle que no hi ha
gi guerra. Per aixó ens han demanat ajuda , perqué ols 111onvlorn menja r per po
der viure mentre no els deixen entrar al seu territori i (or In S0 Vfl vida a casa seva.
Aquesta associaciá d'ajuda al poble Saharau i ha voloul ajudar enviant menjar
com lIenties crues , arras i oli. Aquest projecte va co rn oncnr fl principis de Nadal i
esta previst que acabi al final e febrero Esperem quo tiI1 (lU Ir 1 menjar per sobre
viure!

L'Ana, l'Andrea i en Rube n, amb l' aITóS

Per Andrea, Anna i Rub en , 2n. ESO

"La rnajori
ments est
Els hom
berades.
per tend
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DOTACIÓ DE RADIO
Radio rES ~ai* Ernforda

Quan I'escola Barceló i Matas va crear el programa de radio "El Xerraire", vam
pensar que seria una bona oportunitat per explicar les nostres actuacions medi
ambientals. Hem participat en molts programes de diferents ternátiques, Ara,
amb la Dotació de Radio propia, ens proposem:
1- Participació en directe als estudis de Radio Palafrugell de professorat i alum
nat del centre.
2- Entrevistes en el propi centre.
3- Entrevistes a persones que ens han visitat, en anglés.
4- Reportatges sobre activitats internes del centre.
5- Enquestes d'opinió.
6- Entrevistes fetes a casa del propi alumnat.
7- Reportatges de sortides extraescolars.
A més, un alumne del centre, I'Aleix Farcac, ha dis
senyat ellogotip representatiu de la Radio de I'IES
Baix Ernporda. Es diu CAL'IU, en honor a la revista
"Caliu". L'lu, per tant , és un hipotétic alumne que fa
radio a l'lnstitut...

NAfXEMENT~

Joan Pagas Paliares

Nascut el dia 18-02-07
Pes:3,260kg. de felicitat i panxa content.

En Joan és el fill del professor del Cicle d'Admistratiu,
Joan Pagas. I no sabem si esta més felic i cofoi el nen o
el pare! MOLTES FELlCITATS!

La Mariona Dulsat, professora de Tecnologia
de I'IES Baix Ernpordá, també ha tingut un nen.
En Martí i l'Aniol -el qerrná gran!-, estan molt
contents perqué tot va anar molt bé. Enhorabo
na a tota la familia!

JOAN, MARTí: BENVINGUTS AL MÓN.
MOLTS D'ÁNIMS I MOLTA SORT A TOTS
DOS!
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~E~ O~ftE~ JA ~9ACA~EN! [D csi i Juli, de 4t. d 'ESO I
~~~l'~ ~!.4~d.'~

Nom i cognoms: Martín Lorenzo.
Quins estudis tens? Arquitectura técnica,
Nom de l'empresa: Constructora San José.
Anys a la Jeina: Quasi dos anys.
Com van els terminis de les obres? De
moment les obres van bé, va tot tal i com
havíem previst.
Quantes empreses hi ha? Vuit.
Quants treballadors hi treballen? Dep én
del dia. Ara mateix hi deuen haver uns 25 o
30 .
Que els ha suposat més dificultats? La
dificultat de la reforma i intentar fer els
mínims sorolls, perqu é així pugueu estudi
ar!
Ens pot explicar una mica les principals
noveta.ts de l'ampliació? La construcció d '
unes setze aules, un menjador, uns lavabos,
i el restaurant.
Quines novetat s tindrá el nou edifici, res
pecte al vell? No gaires, quant a informáti
ca estareu ben equipats, el menjador i la
cuina seran més grans i moltes més quali
tats , com un ascensor, etc.
Quines modificacions es Jaran en el vell?
Les aules seran més petites, més ben adap
tades. 1 tota la installaci ó és nova.
Quan estará acabada l'ampliació? A prin
cipis de maigo
Es tenen en compte les barreres arquitec
toniques? Sí, sí, per normativa; estem obli
gats afer tot el que la llei demana.
Quina característica destacaria el nou
edifici? La facana, us sorprendrál L'aula
de plástica, les grades de davant de la pista,
etc .
És un disseny modern o molt uniformat,
clássic? És modern, la facana i el menjador
sobretot.
S'ha tingut en compte l'energia solar i
aprojitar la llum natural? Sí, esta orientat
a la llum, posarem plaques solars noves.
Quina part de l'obra ha estat la més cos
tosa o la més complicada? La facana.
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Hi ha hugut algun accident o contra
temps? No, toqu cm rusta que no passi res!
El pati, quedará molt petit? Tal i com
l'h eu tingut fíns ara , l'únic que la part dels
arbu stos on sort ícu 11 0 hi se rá i hi hauran
une s grades perqu é pugucu scure.
De quin color es pilllará'! La facana sera
una part gris i l ' ult ra de co lor taronja.
Quantes aulcs lti ltuur áen total? En total
hi haur á I () au lcs,

Hi haur áascensor ? Sí, pero només es fará
servir en cas cl ' crucrg ónciu.
Quilla és lufciu« de l 'arquitecte, en el
control de l'obra ? Rl.: visar cls pl ánols, revi
sar que tot scgucix i b é.
El curs qu e I'e, 011 comcncarem les clas
ses? En principi encara hi hauran cls barra
cons fin s que x' ucnhin Iinalmcnt les obres.
Nom i altres obres '1'W ha dirigit..
Es la primera. Pl.: I'l') vuiu estar a una altra a
Sabadcll.
Quins avantutges arquitectanics destaca
ria de I'I !!"S lta i» Empord á? Arquitect óni
cam ent és molt scnzi!l pccls alumnes i pro
fessors, és UII rccorrcgut circular, amb dues
ent rades i ducs sort ides. H i haurá una altra
consergcria i lavahos a tora.
Quins desavantutgcs ? No hi havia gaire
espai pcr fcr res i pcl poc cspai que teníem
s'ha pensar mol! hé com podrícm organit
zar-ho to!.
Moltcs gn\cics !



ANTfC~ A~l:JMNE~

de rfE~ 'bélA* Ernf'orda
Encetem una nova secció a la Revista Caliu, la d'Antics Alumnes. Perqué és
habitual que ens preguntem qué se n'ha fet d'aquest o d'aquest altre; sovint par
lem d'estudiants que han passat pel centre i voldríem saber com els va la vida o
si es recorden del seu pas per !'Institut. Voldríem saber si segueixen estudiant, si
treballen, si s'han casat, si tenen fills, si... Tot plegat fa una mica de. por, perqué
sempre ens atrapa la certesa que el temps passa volant, que els anys se'ns es
capen de les mans! Pero creiem que els bons records sempre compensen; per
aixó, doncs, aquesta secció d'ANTICS ALUMNES. Que la gaudiu!

JORDI ALSINA, XIU
TREBALLADOR DE LA HUTCHINSON I ESCALADOR

En Jordi Alsina, va estudiar a I'IES Baix Emparda fa uns quants anys; va fer la
FP i ara té uns quants projectes entre mans...

Qué vas estudiar a I'IES Baix Empordá?
Vaig estar-hi sis anys estudiant electricitat.
Quin any vas acabar els estudis a l'lnstitut?
Fins quan tenia 22 anys, més o menys.
Eres bon estudiant?
Mira, regular ...
Quins records tens de l'lnstitut?
Molt bon record de professors i amics.
Encara hi tens contacte?
Sí. Amb els professors hi ha molt bon rotllo.
De qué treballes, actualment?
De programador a la Hutchinson de Palamós.
Quinsplans de futur tens, en el món laboral?
M'estic preparant les oposicions de bomber de
rescat.
Quines són les teves aficions?
Els esports d'aventura, esquiar, escalar, córrer,
bicicleta.
Ens han dit que t'agrada escalar i que ho fas bé. Com vas comenc;ar?
Amb un companys de classe , en una activitat a can Genís amb la Gisela.
Has fet algun cim important?
El Cervino (4400 m.), a Sutssa. És aquell que sempre sortia en els dibuixos de la
Heidi!

Noelia, Sandra i Cristina (3r. ESO)



EVA TORRES,
INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA DE PALAFRUGELL

L'Eva Torres , exalumna del Baix Ernpord á, treballa a I'lnstitut de Promoció
Económica de Palafrugell. L'entrevistem perqué ens expliqui coses de la seva
feina i de la seva vida (Rut, Desi i Youssef) -=1 Ak

1- Quants anys fa que vas marxar de
I'IES Baix Emporda? Vaig acabar I'any
1999, ara fa gairebé 10 anys!

2- Explica'ns una mica qué vas fer des
prés d'acabar I'ESO: Vaig acabar EGB
i FP, especialitat d'administratiu. Després
vaig fer el cicle formatiu de grau superior de
turisme i posteriorment vaig fer la diploma-
tura de Turisme a la Universitat de Girona [ En YOLJ

3- Quins records de I'institut són els millors? Els arnlcs que vaig fer i el
bon rotllo que hi havia amb els professors.

8- Millor moment que recordis de I'IES Baix Empord á? Hi ha molts mo
ments peró un bon record és el viatge de final de cursoVam anar a Can áries i
era la primera vegada que sortíem amb tota la c1as

4- Aspectes positius d'estudiar. Tothom ha d'esludiar, com mínim acabar
I'ESO i el Batxillerat per aconseguir una feina. Trobo que t'has de formar a ni
vell académic i a nivell personal i estudiar és la millor manera de fer-ho.

5- T'agrada aquesta feina? Per qué? Treballo a I'lnslilul de Promoció Econó
mica de Palafrugell. És una entitat que pertany a l'Ajuntament tot i que tenim
pressupost i estatuts propis. Aquesta entitat engloba les áreas de corriere, tu
risme i indústria. També tenim un servei d'ocupaci6 i formació laboral.
M'agrada molt aquesta feina perqué fem tasques moll variades depenent de
I'época de I'any. Treballem organitzant moltes activitats com s6n les havaneres
de Calella, la pista de gel, les visites guiades de I'esliu; també fem tasques
més administratives com ara demanar subvencions, fer esladistiques deis visi
tants...

6- T'ha costat molt aconseguir la feina? Vaig enlrar aqui a I'estiu del 2000,
fent les practiques de la Universitat . La meya feina lIavors era organitzar les
activitats de I'estiu a la platja; al segon estiu em van agafar per ser informadora
turística a les oficines de turisme. L'últim any de carrera em van agafar per fer
substitucions i I'any 2004 vaig fer les oposicions per treure la playa fixa.

7- Qué ens recomanaries fer, seguir treballant o seguir estudiant? Jo reco
manaria estudiar i si és possible, estudiar i treballar a la vegada. Et permet inde
penditzar-te económicament deis pares.

9- T'hagués agradat estudiar una altra cosa, o provar un altre ofici?
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Sempre volia fer magisteri tot i que quan vaig acabar administratiu, vaig entrar
al Cicle formatiu de Turisme. Fer aquest cicle em va fer canviar d'opinió i triar
la carrera de Turisme.

10- Sabem que des de petita t'agradava la Rítmica i que has fet de pro
fessora en molts equips. Encara ho fas? Durant 3 estius em vaig treure el
curs d'entrenadora nacional. Des del 96 treballo al patronat d'esports i faig
c1asse a nenes d'entre 5 i 17 anys. Mentre estudiava la carrera feia c1asses de
rítmica també a l'Escola La Salle de Palamós pero ho vaig haver de deixar al
comencar a treballar a l'Ajuntament. Aquest any tinc una companya de baixa
de maternitat i em toca a mi portar tot I'equip amb I'ajuda de tres monitores
més. També he fet el curs de jutge nacional de la Federació Espanyola de
qimnástica cosa que em permet anar a puntuar moltes competicions.

11- T'agrada estar a disposició de la gent i aconsellar? Sóc una persona
molt xerraire i m'agrada molt parlar amb la gent. M'agrada saber que algú en
tra a I'oficina sense saber gaire cosa de Palafrugell i la zona i que surt amb la
informació suficient per passar aquí les vacances.

12- Quins idiomes parles? Catalá i castellá, anglés , francés, i una mica
d'alemany.

13- Si fóssim turistes, qué ens recomanaries per visitar? Si veniu per un
dia, el camí de ronda des del Cap Roig fins Calella; dinar a prop del mar, pujar
a Sant Sebastiá i fer una volta pel nucli antic de L1ofriu. Si teniu més dies, reco
manaria anar al Museu del Suro, la Fundació Josep Pla, anar a fer un vol al
mercat i fer un aperitiu a Plaga Nova.

14- Estas contenta amb el que tens? Sí, la veritat és que sí.

15- Sobre el viatge de Gambia, explica'ns una mica qué vas viure per allá.
Al setembre vam fer un viatge amb el meu xicot, en Carlos, antic alurnne de
I'IES. Vam estar-hi una setmana, volíem anar a un país de l'Africa Negra; vam
veure que Garnbia tot just cornenca a rebre turistes i que no esta explotat turís
ticament i que quasi ningú ho coneixia. Vam anar de Barcelona a Madrid - Ma
drid - Banjul (que és la capital). Des d'allá ens van portar amb un cotxe digne
de veure! Quan vas a aquest parsos te n'adones de tot el que tens i que rnoltes
vegades no valores. La majoria de coses que tenen són coses que lIencein al
"1 r. Món" i ells les aprofiten. També vaig entendre a la gent que arrisca la seva
vida per arribar a Europa. És un país que recomano visitar!

16- Com es una jornada de treball? Quan ar
ribo, obro el correu i després passo a fer les fei
nes que em toquin. Ara, estic revisant la docu
mentació que han lliurat els comerciants del mer
cat per rebre subvencions. També estic treba
Ilant el tema de la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya. Ara cal elaborar una ruta local basa
da principalment en el suro. Les tardes que no
treballo a I'IPEP, ho faig al Patronat d'Esports. .
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David Hernández
Entrenador de tennis IGcrard O. i Robert M., 2n.ESO I

Quan vas acabar els estudis i que vas estudiar?
A I'any 2001 , segon de batxillerat. Després vaig fer les PAU i Ciéncies de la Sa
lut. Seguidament, Ciéncies Ambientals durant dos anys. Vaig canvia r de carrera
i me'n vaig anar afer Magisteri.
Quins records tens del teu pas per l ' institut ?
Molts. Les sortides era el més divertit. Recordo que m'agradava rnolt el qirnnás,
féiem tots els esports en general , córrer a l' estadio Després recordo un viatge de
final de curs a Praga, ens va acompanyar en Benito.
A que et dediques actualment? Entrenador de tennis al club tennis L1afranc .
Ens podries explicar el teu horari normal?
Treballo una bona part del cap de setmana i algun dia festiu, que és quan la
gent té festa.
Tens relació amb antics professors i companys de l ' institut ?
Si, la meva xicota és una antiga alumne del Baix Ernpord á. També he fet algun
partit de tennis amb en Benito i de tant en tant ens hem visl amb la Carme Güell i
amb la Rosa Espí.
Després de r I.E.S. , vas estudiar o vas treballar ? Explica'ns-ho una mica :
Vaig estudiar ciéncies ambientals i els caps de setmana i a I'estiu treballava de
monitor al tennis L1afranc. .
T'aagrada la teva feina ?
Molt, perqué puc estar a ¡'aire lliure i puc fer el que m'agrada, que és jugar a
tennis. A més, tinc contacte amb molta gent .
Quants anys portes treballant ?
Treba llo des deis tretze anys fent classes de tennis (amb nómina, en fa quatre).
Quins plans de futur tens en el món de la feina o deis estudis ?
M'agradaria acabar la carrera de Magisteri i continuar estudiant els cursos de
monitor de tenis i seguir entrenant, perqué és el que rn'acrada.
Quin es el teu tenista favorit ? Per que?
Roger Federer , és el millor de tots els temps!

En David, amb l'equip aleví.
Van quedar campions de Cata
Iunya per equips, 1'any passat.

::r:.
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EVASÁNCHEZ
ERASMUS, A LA REPÚBLICA TXECA ¡'--N-o-el-¡a-, S-a-n-dr-a-¡C-r-¡s-t¡-na-,-3r-'

L'Eva esta gaudint d'una beca Erasmus a la República Txeca . Ella va fer I'ESO i
el Batxillerat al Baix Emparda. Diu que encara es recorda de nosaltres!

Que vas estudiar al lES Baix Ernpordá?
Al setembre de 1996 vaig arribar al lES procedent
de I'escola Torres i Jonama de Mont-ras. Vaig cursar
els 4 anys d'ESO , sent la primera promoció que va
cursar el nou sistema d'ensenyament al Baix Empar
da. Vaig cursar els 2 anys de Batxillerat i vaig esco
Ilir la modalitat del tecnolóqic, pero a les dues set
manes vaig canviar-me a la modalitat de Ciéncies
Socials. El motiu del canvi va ser que vaig rumiar
sobre la meva expectativa de futur , i vaig decidir
anar cap una via més segura , al menys en aquell
moment per mi. Si fas ara, no sé si canviaria la modalitat, perqué aquesta t'obre
molts de camins avui dia. Al finalitzar els dos anys vaig preparar-me per la sele
així que al juny del 2002 va acabar el meu pas per I'institut.
Treies bones notes?
Aquesta és una pregunta una mica personal! Penso que a I'ESO, no s'exigeix el
que tots els estudiants pensem: intelliq éncia i estudiar molt ,"empollar"; realment
el que es demana és una disciplina , que els estudiants sápiquen organitzar-se,
tinguin unes pautes i responsab ilitats. El bon comportament, tant amb els profes
sors com amb els companys , la continurtat a classe i la constancia a I'hora de
fer els deures són les eines principals per obtenir unes bones notes. Tenir uns
háb its d'estudi és el que et fa arribar on vals, les notes fan que et vulguis superar
constantment.
Contestant a la pregunta, a I'ESO vaig treure bones notes i al batxillerat també ,
pero la meva mitja va baixar una mica i vaig haver de repetir algun examen , pero
no em va perjudicar per arribar fins a la universitat.
Quins records te'n vas emportar del institut?
El primer dia, a la Sala d'Actes , mai havia vist tants de nens de la meva edat
junts, tots aquells nens serien els meus companys, no m'ho podia creure! Les
hores de pati asseguda a la finestra , mirant els cotxes passar i xerrant amb els
amics. Els dies que m'aixecava a les 6 per estudiar un examen. Les estones que
passava abans o després de c1asse, asseguda sobre les motos del parking xer
rant amb els amics. Les voltes l'Estadi, a I'hora de qimnas. Les excursions i colo
nies. L'experiéncia de fer el treball de Recerca de batxillerat, un treball que em
va abrir els ulls, que em va fer sentir realitzada, ja que per primera vegada em
sentia que havia fet , creat , editat , una cosa per mi mateixa. Tates i cadascuna de
les persones que vaig conéixer des del primer dia fins I'últim ; tots els meus corn
panys, en especial els que es van convertir en els meus amics, i tots els profes
sors que van influenciar en algun moment en la meva vida, en especial estic molt
agra'lda als que em van aconsellar, recalzar i ajudar a arribar a on sóc ara i qui
s óc ara, alguns d'ells són en Quim Figuerolas, José Acuña, Josep Maynés, Enric
Serrat , Gisela Pujol i L1uís Carbó. De l'lnstltut m'ho emporto tot!!!
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Encara tens relacions amb els teus companys o
professors?
Sincerament, no tinc la relació que m'agradaria. És difí
cil rnantenir la mateixa relació que al principi, cadascú
fa la seva vida, cone ix noves persones i la vida et porta
per altres camins. Pero amb els que tenia més relació
sí que els vaig veient, i sempre que ens trobem recor
dem els bons moments viscuts allá.
Quina carrera vas escollir? Per que?
Vaig escollir Ciéncies Empresarials, és una Diplomatu 
ra de tres anys. Al finalitzar aquests 3 anys, vaig pas
sar-me a la lIicenciatura (fent 2 anys més) per poder
profunditzar més en la carrera , i perqu é encara tenia ganes d'aprendre noves co
ses i continuar amb la vida d'estudiant. L'área d'economia sempre m'ha interes
sat, i veia que tindria futur, o al menys una bona sortida.
Sabem que estas fent un Erasmus. Ens ho expliques una mica?
El programa Erasmus esta destinat a estudiants que volen cursar una part de la
carrera a un país Europeu en una altre Ilengua. La duració és o un semestre o un
curs sencer, en el meu cas hi estic tot el curso El desti és una universitat europea
que estigui en conveni amb la teva; jo estic a Mendel University , a la ciutat de Br
no (República Txeca). L'idioma depén del país on vagis, la majoria és amb an
qlés . Aquest programa complementa el currículum i pot arribar a obrir-te portes.
A la practica , un Erasmus és una experiencia única, on coneixes gent de tot ar
reu, viatges a 1I0cs inimaginables, i experimentes noves sensacions. Convius
amb gent de diferents patsos , cultures, religions ; gent que t'ensenya a totes ho
res i gent que es deixa ensenyar. En resum, és un paréntesis en la teva vida que
et fa ser felic i et fa valorar aspectes de la vida que no coneixi
Testa agradant l'experléncla d'estudiar fora del teu pais?

Agradar és poc, m'ha encantat, podria dir que és la millor decisió que he pres a
la meva vida. No sé com descriure aquesta experiencia, no trobo les paraules
adequades per fer-ho , I'únic que us puc dir és que per mínima possibilitat que
tingueu, no deixeu perdre aquesta oportunitat: aixó no es pot explicar, s'ha de
viure. Animeu-vos!!!
Vas tenir moltes dificultats?
Cap ni una. És una pena dir-ho , pero en realitat no hi ha molts estudiants interes
sats en aquest programa. Jo crec que la gent no sap realment el que és, tot sem
pre és més fácil del que sembla, i la nostra societat esta molt tancada en no sortir
a descobrir noves terres. Per tant, sempre queden places vacants...
Que tal I'idioma?
És el que pitjor que porto , el meu nivell d'anql és. Em vaig decidir afer l'Erasmus,
per millorar l'anqlés. Un cop aquí no ho estic aconseguint del tot, ja que hi han
molts estudiants d'Espanya, per tant parlo majoritáriarnent catala i castella. Espe
ro millorar una mica més en aquest any!
Has conegut molta gent?
Aixó és el més gratificant d'aquesta experiencia, arribar a con éixer gent de tot el
món. He conegut molts estudiants com jo, que s'han convertit en els meus amics.
Aquí la vida es viu més intensa, cada moment, cada dia es converteix en una
aventura , una experiencia única i inoblidable qrácies a la gent que t'envolta, que
et fan que la vida sigui més f ácil de dur en un país tan allunyat de casa.
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Ens pots explicar alguna an écdota?
Us en podria explicar mil, pero en realitat , aques
tes coses s'han de viure per apreciar-les. Com
anécdota, els viatges : cada viatge és una aventu
ra. Viatjar a Polonia em va costar 6 combinacions,
trens i autobusos, sense saber on an ávern , sense
entendre a la gent, sense tiquets, amb un com
pany sense passaport, un munt d'imprevistos, pe
ro al final les coses van sortir bé, i vaig poder co
néixer la ciutat de Cracóvia sota una nevada.

Treballes i estudies?
No, aquí només estudio i viatjo, pero aprofito totes les vacances per treballar. El
curs passat sí que vaig compaginar les dues coses ; pels matins feia Practiques
d'Empresa en una administració pública i per la tarda anava a classe . Si es porta
bé i t'agraden les coses que fas, és f ácil compaginar-les.
T'agradaria quedar-te a viure all á?
En un principi , no. La nostra terra tira molt, com a casa enlloc. Som uns privile
giats de viure on vivim. Hauria de tenir raons molt fortes per decidir quedar-me
aquí. Com a país de pas, m'encanta. Crec que he escollit el destí ideal , pero per
passar la resta de la meya vida prefereixo la nostra zona, aixó és molt fred , jo
sóc més de platja!
En un futur, de que t'agradaria treballar?
Encara no ho tinc molt ciar. De moment, tampoc em preocupa gaire Ara
m'interessa aprendre i experimentar nous camps , per així d'aquí un temps trobar
la feina que em realitzi el 100 %!
Vens a visitar a I'IES Baix Empordá de tant en tant?
La veritat és que hauria de venir-hi més sovint. De pensar hi penso molt , pero
sempre per una cosa o altra, no trobo el moment. ..

• Educatrnn and Cul ture

Erasmus
S ócratesEl programa SÓCRATES és un deis programes d'acció de

la Comunitat Europea , que té com a finalitat essencial pro
moure la cooperació transnacional en l'árnbit de I'educació.
Dins aquest programa , s'anomena ERASMUS al conjunt de mesures destinades
a recolzar les activitats europees de les institucions d'ensenyament superior, i a
fomentar la mobilitat i I'intercanvi deis seus professors i estudiants. S'anomena
així perqué les seves sigles en anglés (European Community Action Scheme for
the Mobility of University Students) recorden el nom del fil ósot , te óteq i hurnanista
Erasmus de Rotterdam (1465-1536) .
Beques de mobilitat per estudiants Ofereixen ajut finance r als estudiants que
realitzin un període d'estud i d'entre 3 mesos i un any académic en una Universi
tat d'un altre país comunitario
Les beques tenen com a objectiu ajudar a compensar les "despeses de mobilitat"
que suposen estudiar en un altre país , com ara viatges , preparació lingüística i
diferéncies en el cost de vida; i no poden cobrir les despeses que els estudiants
tindrien normalment en la seva Universitat d'origen.
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Maria EI-Bouhati
Llibreria La Polémica

[Gerard O. i Robert M., de 2n. ESO I

Maria EI-Bouhati és una exalumna de l' lES Baix Empordá, que ara treballa a la
lIibreria Polémica de Palafrugell. Li farem unes preguntes per saber que és de la
seva vida:
Quan vas acabar els estudis? Quins
estudis? Als 19 anys. Vaig fer ESO i FP
Administratiu.
Quins records tens del teu pas per
l'lnstitut? Molt divertits i bons, perqué
els companys eren agradables.
Després de I'I.E.S., vas estudiar o tre
bailar? Vaig estudiar i treballar, a la Po
lémica i a I'institut. Compaginava les du
es activitats.
A que et dediques actualment?
Estic a la Ilibreria Polémica, primer de cara al públic i també a I'administració de
la botiga.
T'agrada la teva feina?
Si, moltíssim. Perqué es fan moltes activitats diferents, no m'avorreixo mai.
Quants anys portes treballant? Set anys.
Tens contacte amb companys de quan estaves a l' institut? I amb profes
sors? Amb la Marta Ribera, i amb molts d'ells. Els trabo pel carrer o en altres
Ilocs.
Quins plans de futur tens en el món de la feina o deis estudis?
M'agradaria seguir estudiant idiomes, fent cursets i aprenent marketing; sobretot
seguir treballant a la Polémica.
T'agrada lIegir? I escriure?
Les dos coses m'agraden molt. De tant en tant, escric poesia pel meu comte.
Ens podria recomanar algun lIibre ?
L'Ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafon.
Ens vols comentar alguna cosa més o donar algun consell als que encara
estudiem?
Aprafiteu al máxim el temps que esteu a I'institut que encara que no ho sembli,
passa molt rápidí
Que faries per aconseguir que la gent s'afecciones a la lectura?
Recomanar Ilibres bons. Primer veure els gustos de la gent i després recomanar
el lIibre en funció del qué Ii agrada a cadascú; pero sobretot, que el lIibre sigui de
bona qualitat.
Quins són els llibres més lIegits, actualment?
La Catedral del mar, La petita historia deIs tractors, etc.
Que lIegeix més la gent, novel-la, poesia?
Novel-les, pero hi ha una mica de tot.
Un llibre per regalar a algú que no li agradi lIegir ?
Regalar-Ii un lIibre on hi hagi diverses historietes, per exemple un Ilibre de con
tes.
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IRut , Desi i Juli (41. ESO) I

ENTREVISTEM A L'ANSELM QUIXAL...
Anselm, quants anys fa que vas comencar a tre-
bailar? Vaig comencar I'any 74, eren unes classes
extraoficials de catalá i castell á a les escoles de pri- .
maria. Després vaig fer c1asses a adults. A treballar
de manera regalada, vaig cornencar a I'any 81 i fins
ara!
A quants coHegis has treballat? A quins? Par
lant de secundaria, a I'I.E.S de Blanes que abans
no tenia nom i ara es diu "Serrallarga"; I'altre any a
I'I.E.S de S1.Antoni de Calonge i des del curs 83-84
fins I'any passat, en aquest, a I'IES Baix Emparda.
Sempre has treballat de professor? Sempre no,
abans havia sigut fustero
Quants anys has treballat al nostre institut? Des L-- ---'

del setembre del 82 fins al Novembre del 2005. O sigui, 23 anys.
Des de que vas comencar a treballar fins ara, quins canvis has
notat a I'ensenyament? Primer: abans era un centre molt petit, vaig
estar un any a I'edifici antic, que eren 3 seus velles; el Museu del Su
ro, Can Genis i l'Escola d'Adults, que era al costat de l'Ajuntamen1.
De seguida se'ns va fer petit , vaig notar molt el creixement de I'institut!
Ara hi ha moltes coses que no es reconeixen , com I'entrada, que es
un canvi molt drásticl
I ara ja que no treballes de professor, que fas? Diverses coses , es
tudio anglés, escric, passejo i toco la guitarra ..
Ens han dit que t'agrada molt lIegir i escriure. Ha escrit algun lIi
bre?
Tinc alguna cosa penjada a Internet, com per exemple algun poema;
pero publicat no, perqué els editors no es volen arriscar els diners.
T'has presentat a algun concurs? Si, pero res, vaig guanyar-ne un a
Palamós fa molts anys, pero ara no tinc sort.
Per que Ii apassiona tant la literatura? Perqué es un rnitiá de comu
nicació i d'aprenentatge, lIegint novel-les s'aprén molt.
Quantes hores diárias lIegeix? Ara poques, perqué no tinc gaire
concentració , pero no disposo de moltes estones per lIegir, una hora o
així.
Quin método faria servir per que als joves els hi agradés lIegir?
No ho sé, acostumar-Ios des de ben petits i engrescar-los amb coses
que siguin amenes. Que s'ha de Ilegir a .cada edat i els hi hem
d'ensenyar a Ilegir coses per la seva edat, fent una bona tria.
Que troba a faltar de I'institut? El contacte amb els alumnes que va
len la pena i el contacte amb la lIengua a nivell did áctic. Als companys
que hi ha, que no els veig mai.
Que és el que més t'agrada fer a les estones lIiures? M'agrada
molt el cinema.
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Hem agafat el nai i la naia més petits de I'ESO i el nai i la noia més grans. Des
prés els hem posat cara a cara i els hem fet divuit preguntes a cadascú . Aquí
teniu les seves respastes ...
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Caries López 1r. Míriam Ojeda 1r. Adríá Sala 4t. PUl Herrero 4t. "

I A quin lloc t'agradaria perdre 't '? I
¡\ EivissaI IEn un bosci I Al base

I r- -~-~~I 1 I l
-------

! Al Bo~---.-J IL _

Te nnis taulaI IFuncky'--__C:...:.ap--~--l ! I r
Practiques algun esport?

r--~--N~ l ' entene I [
L _

IQue en penses de la fam al mÓ Il '? I
No m 'agrada I I Que s' ha de cuuvinr I I S' halll'ia de repartir

ISurtir amb els amics

Que fas als caps de sctrnana?
------, I

r --¡ I 1i ~!~~~L~~~~~_qu~!_.J Mirar la televisió I An al' de resta

Recomana'ns un Ilibre

[E~Ú)e~~~~C¿m~!1J I La valla al món en SOdies I I Diar i d'un Sldll I Su'lcid i involuntari I

Quina musica esco ltes'?

De totL~~~;~t;-dei~i---~~o I 1 Rap I~L ni i PlIllk ! ! ---.J

Nova YorkI r_ _ -------'

Un país per viatjar...

I París (Franca )
!n~~_~ ~ 1 11 -=
L~~~ ~_~~_ Franca I r-_~~__~~ ~~ ~, ~-=:2..:2--l

Et preocupa la teva inuugc?

Síj [- - -NoI I Sí
¡ -----------------¡ I I
I NoL m J I (_
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Recomana 'ns una pel-lícula

El bar CoyoteEl resplandorA todo gas IIIClick_ _ 11'-------_
Quin és e l sec re t de la felicit ar?

1 Villre el dia a dia 1Els amicsEls amicsI Tenir casa propia 11'----- 1 1 _

Un record de p rimaria...

El pati ~ Sempre estavemjuganl Quan cm vaig tallar la mil Era dolenta

Recicl es a casa?

De ve gadesNoNoSi_ _ 11_ _ 11_ _ 1 1'--------_

I A quin joc jugaves de petit/a?

El Mario
1 I

A les Barbies
1 I

A la consola
I I

A amagar

Que vols ser de gran?

No ho sé

"
Futbolista 11 Lampista 1 1 Decoradora

D e que tens por?

De res 11 De les aranyes De tornar a néixer ¡D'ulguncs persones

A quin personatge a d mi res?

IDavid Bisb alIKo!le Bryanl
-----

Quin és e l teu mcnjar preferit?

Fernando TorresRona l dinh~ __ 1 '- ,

L es vacances perfectos...

Carxofes Carn 1 - La paella de l' ávia El de l ' ávia

A HawaiiL'estiu'---- ---.JII -----l11 Una illa deserta 1 l u na illa deserta I

IPaula Martínez i Gerard Ventura I
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Anna ~ervAa , fWf:~oJA8f:a Anf:ernacAonaJ I Aura i Paula I

Entrenant...

4_ Quantes jug
éreu? Quantes n'hi havia
de catalan es? Hi havia 24
jugadores, 4 porteres. Érern
sis catal anes, en total.
5_ T'ha agradat anar-hi?
Si, ha sigut una experiencia
molt maca.

1_ Quan et van dir que t'havien
seleccionat, com vas reaccio - I 
nar? Em vaig quedar parada, no ~
m'esperava aqu ella notícia.
2_ On vas fer les proves?
Quant de temps?
Es fan a Madrid , a la Federació
Espanyola de Futbol, a Las Ro
zas. Es van fer del 22 al 25 de
gener i entrenavem matí i tarda.
3_ Quina relació tenies amb les
companyes?
He estat jugant amb noies que no
coneixia de res i, és ciar, al prin
cipi fa vergonya , pero un cop les
coneixes , és molt diferent.

L'Anna Servía. és una noia de 16 anys queja és veterana en el món del futbol.
Fa uns anys, al 1997, quan ella tenia 6 anys , va cornencar a jugar a futbol a
I'equip de Pals.
Amb el temps, ha anat pujant categories fins que va arribar a I'edat Iímit de jugar
amb nois , i aix í va passar a jugar amb I'equ ip fem ení de l'Estartit.
Ara , s'ha convertit en una gran jugadora i l'han esco llit per a jugar amb la Selec
ció Catalana i entrenar amb la Selecció Espanyola.

Li anem a preguntar com va anar~~:i1~~~"?
I'experiénica de la selecció , ara
que ja ha tornat:

b¡d¡a fernández', ft!,lt~OJ¡8ta ¡ JC'f'ofe lAmo, Paula, Anna

La Lídia Fernández, prafessora de catala del nostre institut, va ser jugadora de
futbol. Aquest any ha penjat les botes i volem saber si traba a faltar els entrena
ments i els partits:
Ens pots explicar els teus inicis com a futboli sta?
Quan era petita sempre jugava on sigui: al pati de I'escola, a casa..., pero apun
tar-me a un club no vaig fer-ho fins acabar la carrera, als 23 anys. Sembla tard,
pero no vaig corne ncar abans primer, pels pares, perqu é no sentís sempre que
els estudis són el primer; segon , els equips en aquella época eren pocs i lIuny i
els desplacarnents havien de ser amb cotxe , per tant depenia deis pares.
Quants anys et vas dedicar al món del futbol i en quins equips?
Des deis 23 fins I'any passat, nou anys jugant. Vaig cornenca r al Besalú, perqué
no coneixia cap altre equip ; vaig fer una bona temporada i el següent any em va
fixar el L1ers.
Vas estar en alguna selecció?
Sí, em va agafar la selecció catalana, pero vaig haver de renunciar per motius
laborals.
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Sabem que I'esport femení esta poc promocionat. També passa aixó en el
món del futbol? .
Sí, trobo que s'ha de donar a conéixer més als equips, s'haurien de televisar més
partits de futbol femení, fer més propaganda. Els únics que estan una mica pro
mocionats són els grans equips i aquests no sempre són els millors. Per exem
pie, un Sarga. Desconec el que passa ara pero abans les noies pagaven una
quota per jugar en aquest equip, els partits eren al camp de terra del costat del
Camp Nou. Només tenien el nomo En canvi, aquí, el L1ers o l'Estartit tenien molts
més privilegis: camps d'herba, estades esportives, primes, ... També ens trobem
amb equips més humils que fan més bon futbol, pero que tenen molts pocs mit
jans económics...
En general es pot dir que el futbol femení té una rnancanca molt important de re
cursos, d'inversions.
Vas trobar algunes dificultats per dedicar-t'hi?
Sí, com que els desplacarnents eren a nivel! de tot Catalunya i País Valencia ha
vía de compaginar la feina i la parella amb el futbol.
Per que creus que estem tant poc valorades les dones en aquest món del
futbol?
Penso que en el món encara queda malta gent masclista i no valen acceptar que
qualsevol esport pot ser jugat per una dona, ja sigui millar o pitjor que els homes.
La torca física i la potencia ens diferencia.
Per que vas deixar el futbol?
Primer, m'organitzava bastant bé i feia les dues coses, jugar i ser professora. Pe
ro finalment vaig deixar el futbol, em faltava temps!
Has pensat algun cop a entrenar algun equip?
Vaig entrenar a mainada en activitats extraescolars, pero dedicar-m'hi no.
Quins avantatges et donava el futbol?
El fet de jugar en equip i si el grup és ben avingut t'ho passes molt bé. Era el
meu espai, trencava amb la resta d'activitats de la setmana. Per mi el futbol era
la meva válvula d'escapament, desconnectava, m'oblidava de tal.

a,,. I Eric G., 4t ESO I

Aquest Nadal, el nostre professor d'Educació Física se'n va anar uns dies a es
quiar a una pista deis Alps Francesas, Alpe D'Huez. L'entrevistem perqué ens ha
expliqui una mica:
Quants dies hi vas estar?
Del dia 30 de desembre al dia 6 de gener, una setmana.
Per que vas escollir aquesta pista deis Alps?
Perqué hi havia estat altres vegades i ens agrada molt, tant les instal-lacions com
les possibilitats que hi han després d'esquiar.
Com era I'estat de la neu?
Els dos primers dies no vam trobar gaire neu i a partir del tercer ens va caure
una bona nevada.
Com és I'ambient, en aquestes estacions?
Per cap d'any vam trobar molta gent jove i tothom es mou al voltant de I'esquí.
Quina diferencia hi ha entre Alpe D'Huez i la Molina?
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Els quil6metres de pistes esquiables, n'hi ha
molts més a Alpe D'Huez. La relació qualitat
preu és molt millor a Alpe D'Huez i hi ha més
neu a Alpe D'Huez
Quin esport feies, esquí o snowboard?
Esquí , he provat I'snow, pero m'agrada més
I'esquí.
Amb qui hi vas anar?
Érem una colla d'amics, nou persones .
Des de quant fas aquest esport?
Des deis 12 anys.
Quantes vegades has anat a esquiar als
Alps?
Aquesta és la quarta vegada.
Hi tornaras anar un altre cop?
Sí, si es pot, sí.
Alla als Alps, com estan preparats per a
tot el que pugui passar?
Hi han molts mitjans de seguretat, tant a les
pistes com a la carretera i nosa/tres anávern
amb una assequranca que tenia inclós I'as
sisténcia i I'evacuació de pistes.

Jorn3des de VeJ(l¡
La setmana del 28 de maig a 1'1 de juny, els alurn
nes de 41. D'ESO han pogut gaudir d'una matinal
de vela. El curset accelerat, els ha de servir per
prendre un primer contacte amb aquest esport tan
IIigat al mar i a la natura. La jornada consta d'una
sessió teórica i d'una altra de practica , on proven el
rem i la vela. L'activitat ve promocionada per
l'Ajuntament de la vila.

Les jornades d'aquest curs, han estat marcades
pel bon temps i pel vent. La valoració deis
alumnes i deis professors, ha estat molt positiva
i es preveu que es pugui tornar a repetir el curs
vinent , amb més quantitat de dies, si pot ser!
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L'Elisabet , de 15 anys, va cornenccr a anar sobre rodes des de que en tenia
6 . Ara I'entrevistarem perqué amb els anys ha anat

creixent i mil/orant, fins arribar als campionats de

Catalunya.
1_ Com és que et vas decidir pel patinatge?
La veritat és que vaig comenccr a patinar al colleqi
perqué la meya mare trebal/ava i així no m'havia de
quedar sola, pero no perqué m'agradés.

2_ Amb quin club vas comenccr a patinar?
Al P.A. Palafrugel/, que era el que estava més a prop
de casa.

3_ Encara estas en el mateix?
No, vaig estar-hi 8 anys pero ara estic al F.D. Cas- ..... ...:.i:i:;lól

sanenc des de fa un any.

4_ Quants dies entrenes? Quanta esto
na?Tres dies a la setmana i 1 hora 15 mi
nuts cada dia.

5_ Cada setmana competeixes?
No. A principis d'any ens donen un calenda

ri amb el dia i el l/oc de tots els campio-I-------~

nats.
6_ Tu, fins on has arribat? Fent piruetes...

Vaig quedar 13a. Provincial i com no em vaig L... .....

c1assificar pel cctcló, vaig anar a la copa de Girona, que vaig quedar 3a; i al

novembre, vaig anar a Reus, a la copa Catalana, que vaig quedar 4Q
•

Aquest any al provincial he quedat setena i m'he classificat per anar al cam
pionat de Catalunya.
7_ Aneu totes amb el mateix vestit?
Fins que comencem els campionats anem amb el vestit del club, pero després
cadascuna porta el seu.
8_ Ens ha dit un ocellet que fas "show", és veritat?
Sí, I'any passat vam anar a Canaries, al campionat espanyol pero aquest any no.
ha pogut ser, ja que vam quedar vuitenes al cotoló i només es c1assifiquen les
set primeres. PER POC!
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~ "AsforAa d9una Cah~Ó ~
~ ~

~ "Era un matí de diumenge i em vaig ses miserables, en altres parts del ~
~ aixecar sense ganes de somriure. món hi ha problemes molt més ~

~ Vaig anar al menjador i la meya gui- grans, de més importancia. ~
~ tarra estava aparcada en un racó. Amb tot aixó voltant-me pel cap, ~
~ No tenia ganes de tocar, només de vaig anar a I'ordinador i, a partir ~

~ pensar, enyorar. Vaig seure al sofá d'aquella frase i dos simples ~
~ amb ella a les mans i, sense inspi- acords, vaig cornencar a compa- ~

~ ració, vaig tocar dos acords. rar, a desfogar-me...Era com si ~

~ Pel cap em passá una frase: "la parlés a la guitarra i ella em res- ~
~ vida és un camí molt lIarg, avan- pongués. ~

~ ca sense por". Una frase que pot- En un dia, la tenia gairebé tata ~
~ ser és massa pessimista. De vega- acabada. L'cndern á, a classe, vaig ~
~ des tenim por; por d'oblidar, por de sentir un tema de solidaritat: que si ~

~ somriure, por d'avancar, por de que el món está boig i que nosaltres ~
~ passi el temps . I'ajudem a qua encara ha estigui ~

~ I sí, jo cree que la vida és un camí molt més... I alxl, ~

~ lIarg, pero se't tara molt més Ilarg si ~
~ avances indecís, amb por, sense ~

~ trepitjar fort. ~

~ Estava pensant. .. Pero mentre nos- ~
~ altres ens estem lamentant per co- ~

~ ~
~ ~

Z .. -! I DOSmóns I Z
~ ' ~
~ Sí, In v ldn 611 un caml molt lIarg, ~
~ Dura poc por ó avanca sense por. ~

~ ~ A mi no m'nqrnda gens pensar, ~

~ • • 1 Quo un mornont o nitre s' acabar á.; ~

~ .:l.\ -"1/ No perdis 01tomps plorant, pensant , ~
~ .... j Qua unn persona no tornara , ~

~ Surl n Iorn 01dla esta arribant, ~
~ No 01proocupls, tot arrlbar á.. ~
~ Jo arn b aquesta guitarra toeant, ~
~ Menlro n Arrlen hl ha gent matant , ~
~ Les lavas proocupaelons no valen ... ~

~ T'ho has ponsat, o és que no tens temps ? ~

~ Ja qua 01m6n no esta repartit, ~

~ No 01quodls tu ara a mig partit... ~
~ ~ Si, In v lda ós un camí molt lIarg, ~
~ "Vaig anar al menjador i la meva guí- Duro po c por ó avanca sense por. ~
~ ta!ra estava aparcad~ en un ra- A mi no m'ngrada gens pensar, ~
~ co ...Pel cap em passa una frase: la Quo un mom ont o altre s'acabará.; ~
~ vida és un camí molt lIarg, evence ~

~ sense por..." IAurora Orlíz, 41. ESO I ~
~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ftelC'ortat!Jes

~ CoN '''~NC'A
Durant el mes de gener , es van passar uns qüestionaris a 100 alumnes del cen
tre, des de 1r d'ESO fins a 4t d'ESO. L'enquesta havia de valorar el nivell de con
vivencia a I'institut. Aquestes són les respostes i les conclusions:

1. El 65 % de I'alumnat no ha tingut cap conflicte durant el primer trimestre de
curso

2. La major part deis conflictes els solucionen els afectats sois, malgrat alguns
busquen I'ajuda d'un professor o d'un company. Molt pocs són ajudats per
la família.

3. La meitat deis implicats en un conflicte pensen que no tenen cap responsa
bilitat personal.

4. El 75 % de I'alumnat creu que la convivencia a I'aula és molt bona o accep
table.

5. La major part deis estudiants pensen que a I'hora del pati no hi ha més con
flictes que a I'aula.

6. Més de la meitat deis enquestats pensen que els conflictes de fara del cen
tre afecten després a les c1asses.

7. El 62% de I'alumnat creu que I'escola ensenya a afrontar o solucionar els
conflictes malgrat que una petita part fa servir el servei de mediació del
centre .

8. La major part de I'alumnat de I'ESO pensa que els conflictes són narmals
en la vida de les persones.

I LES NOSTRES CONCLUSIONS SÓN:

1. Els conflictes són habituals i sabem resoldr '1 .
2. La convivencia a I'escola és bona. [s nrbara P. i Sea E., 3r. ESO

e t '3 ~u 1Adriá P i Gerard F.• de 2n· 1

Una enquesta portada t rm p r I undació Mar i Nereo, de Segur , ha posat
de manifest qu tr 3/4 part d la poblac ió actua de manera racional amb
I'aigua, i més d I m it t utilitzen sistemes senzills d'estalvi a les seves lIars.
Gairebé el iDO % r con ix que des de I'administració es podria portar a terme
una millar gestió. Po ibl s iniciatives : manteniment de la xarxa de distribució per
evitar fuites o limitar els camps de futbol. L'augment de preus era acceptat pels
escolar pero no pels ajuntaments..
Gairebé tota la població fa un bon ús de I'aigua, tancant I'aixeta quan s'est á en
sabonant o rentant les dents (87%), dutxant-se en 1I0c de banyant -se (94%), ne
tejant el cotxe en el túnel de rentat en 1I0c de fer-ho amb rnáneqa.rnps de futbol.
L'objectiu de I'enquesta era mentalitzar a la població de I'estalvi d'aigua...
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1\ :1' Fcrran, Xevi i Pau (4t.)

6

I I I I I I 1_ 1_1_ 1-1--1

ACROSS
5 Abans del servatiu i metode

anticonceptiu.
7 Persona dulentola que va am b una

escombróla i objectc que indica el Nard.
8 Arbre al que han deixat planta t i si

repeteixes el seu nom dos cop s resulta
molt graciós.

9 Marca de galeta, mare de Jesús que era
verge segons la "Biblia", pero que no ho
podia ser perqu é sinó com s'hagués quedat
emb arassada? També és un estupefaent.

10 Persona poc agraciada. Que no té gracia,
com aquests mots .

D OW N
1 Cosa ullnrgudu, d'uns 20cm aprox ., amb

base .uuplu i puurn pronunciada...que
scrveix ncr cuutur mulpcnsat l

2 El mcssics (k la cuina catalana.
3 Parsonn ca no sub cscriura ve.
4 Dictador 'I1 1l.: IlO va tcn ir rcgals aqucst

Nadul.
6 Presiden! incumpctcnt a l que van intentar

asscssinar 1I111h 1I11l1 galera.
7 Pitjor cuutunt dl.: 1IIlÓIl i capital de comarca.

Nu.v<#' J. CfH/" ./¡. M ,l. ", ,, , .. .
r~ &omt. "d o " 1., lUlr •• 1M ,11."'_'

38



amb fe, no gaire espavilat, pero amb fe. Bé, dones, faré que plogui una miqueta".
" I va comencar a ploure i a ploure i va inundar la Terra!

De sprés d'un gran període de successos sense
importancia, arr ibem a Moisés.
Mois és era un amant dels esports de risc: quan
va néixer, la seva mare el va abandonar en un
cistell pel riu Nil ; vaja, que només néixer ja ===~

" feia rafting. 1 ja de gran es va pa ssar al surf:
mira si era bo qu e fins i tot Déu li va regalar
due s taules firmadesl
A m és, Déu era molt graciós (veure foto ), pe r-
que va anar on era Moisés (mentre feia sur f) i -=--I,II----.:===-===--ll-.c--:>-

li va dir:
Mira ara m'agafe s, a... no sé , per fer
xifres rodones, a tot el poble d 'lsrael i
te 'ls emportes a passejar pel desert...
fins que a mi em doni la gana!

Mois és que era tonto pero del tot no , li va dir:
1jo, que hi guanyo?
Dones mira, si ho fas et dono la Terra Promesa, per tu i per sempre.

Total, que Moisés convenc a tot el poble d'Israel. Deuria ser una cos a tipu s:
Vens a caminar pel desert?
Em .... m ' agafes ocupat, durant quant de temps?
Durant.i.qu é se jo? Quaranta anys! Pero pensa que vcncn tols , 'Il!
Ah! Si venen tots , d 'acord!

Així que se 'n van anal' al desert, es passaren quaranta anys nlim intuut-s ' d " pa i
:i l ' aigua que Déu els hi deixava caure del ce!. I die jo, no pod ría d .ixur unur al 'un

xorico? Mira que era garrepa! Deuria ser catulá...
" Finalme nt, Mois és arriba allá a la Terra Prom .su, qu ' a l 'ap i a la li .ru Is rael ,

més desert; i un cop allá no el dc ixcn .ntrar! l "11 va po.' Ir dos ÚII ' ' Is vcs tits de
negre a l'entrada i qu an va volcr entrar li vnu dir:

Perdoni, 011 creu que va'!
És que he quedar...
Dones amb sand áli 's..,

D éu es dcvia es tar pnrtint la 'a ixa! ()lIllrllllla un s xuuinant pcl c1esert per arribar i
qu \ 11 0 ,t d iixin intru r]

IXavi, Ferran i Pau, de 4t. ESO

DI~U NO 110 VULGUI!

I s i ju mir ' 11 1 'ap al tlu ti 1'1 llihr ( 11 0 a l' Apocalipsi, una mica mé s endarrere)
troh ur ' 11 1 uuu 'OSIl qu o ' liS d ' ixan\ nmh la boca oberta, una cosa que sobrepassa la
línia de la !i ' ' h'l: la VI' I'I'I' 1111'111 .
La ruare de J '. ' 1'1.' ' 1' I V ' 1'1' ' se ions la "Biblia" pero que no ho podia ser perqu é
sinó co m s'hu 'u \s 111'dal .mburassada? Devia ser, en realitat, verge? Haurem ter
giversat les puruul 's rl'nqu 'si antic Ilibre sagrat? Ens estarem conduint cap a la

, nostra prop ia d 'sln l ' ,jl'l l?
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Déu que ho va veure, es va commoure i va d ir "aqucs t pob re horno és un home

MONOLEG s DfAf!bOLfC~
~ 111';.'f1j~

Pero hi ha coses que no entenc: per que Déu va crear el m ón en se' dies?
Així ha sortit tot! Defectuós! Déu era un mandrós, tenia 101 el tcmps del món i ho
va fer en 7 dies! Bé, en sis, perqu é per repassar la línia de la gnndulcria el sete dia
es va posar a descansar! Com si hagués fet un gran cs lo rc! l'c ró s i c ll no feia res,
les coses es feien soles!:
"Que es faci la llum! 1 aquesta es va fer"
Caram! Quina ganga no ? Que es facin els deures, don es ! l a sobre de gandul, ma
leducat. Ja que les coses se't fan, demana-les "s i LIS

plau", com a mínim!!

La Bíblia és aquest llibre que molta gent té (el més vcnut del m ón) pero que ningú
ha llegit. La Bíblia és una cosa així com el currículum de D éu, on hi diu tot el que
va fer.

-', Després ve la temptació d'Adam i Eva. A vcurc,
calia posar-se així per una poma? Que pas sa? Es
que les feia a m á o qu e? Home, si hagués cremat e l
paradís encara, pero per una poma...

Entre mig de tots ens trobem a un bon home, Noé.
El pobre era un bon ás pie de fe , resava cada diu,
beneía la taula, feia sacrificis d 'animals ... Alcshorcs, 1)~ 1I vc ic nt aix ó va voler
comprovar si tenia tanta fe com semblava i li va dir:
- Noé, vine cap aquí! A veure, que d'aquí un pare1I de IIII.:SOS n l r~ plome i inunda-

.~""g>" I ré la Torra . T II has de sa lvar totes les es-
pecies, aix í que ll:s III Ia bnrcu, encara que
visqui s cnmi g de] dl:sl:rl i fica-hi una pa
rella de cada especie.
1 D éu va pensar: "jn, ju, IHl hi ha qui s ' ho
cregui uix ó, espero qu e 110 s igui tan bur
ro ..."
1 Noé, qu e era " Iun burro" , pie de fe, va
comencar a cons truir una arca. La gent

~1 se' n re ia pero 1.: 11 scguiu trcbullant. El po 
bre bon h OI11 1.: va trcb ullar gaireb é durant

~vm un mes i va I"I/I"I'( I/ '• .\"(' IIl1a arca de fusta

• ~l,)' " W . ''1& ~/VJJIl. com D éu malla (uini 1 !1.~ S . ben dit) , a1~~
sonar, amb radar d última generacio

(mediamarkt), amb GPS ... Fins i tot tenia un dip ósit plc d ' a iglla pcr si en faltava!
Noé va agafar una parella de cada especie i la va fcr entrar a I 'urca. El primer que
va fer es salvar tot tipus de peixos, va construi r un (une nmh a igua i va ficar-hi
milions d'espécies de peixos que eren molt difí cil s de trobnr i va llen una fortuna;
sort que tenia sonar per trobar-los , Després se' n va adounr que no teni a gaire utili

~, tat,..

1I
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f>ftEGl:JNTES SENSE ftESf30STA

Per que separat s'escriu tot junt i tot ju nl s 'escriu separat?
Per que les prunes negres son uermelles quan estan verdes?

Que haurem de fer si veiem un animal en perill d'extinci á111elijant una planta en
perill d'extinci á?

Per que I'increible Hulk es trenca tota la roba meiuts els pan talons?
Com s'escriu el zero en xitres romanes?

Per que les lletres del abecedari en els teclats astan tlesordenades?
Que compten les ovelles per poder dormir?

Per que pitgem més fort els botons del comandament a distancia quan té
poques pi/es?

Qui gaudeix més, els intants de la infancia o els a(/II /1s de / 'adulteri?
Per que els Picapedra celebren el Nadal si uiuien en una apoca abans de Crist?

Per que si Tarzan oioia a la selva sempre allana ben aiaitat?
Per que la pellícula es diu "Misión Imposible" si sempre acaben realitzant les

missions?
Per que a les pellícules de batalles espacials hi ha exp loskms (lile tan soroll quan el

so no es propaga en e/ buit?
Per que quan truquem per teleton a un número equinorat mai esta ocupat?
Per que hi ha gent que desperta als a!tres per prequ utar-los 1/ 011lés si estan

dormint?
Adán i Eva tenien me/ic?

Si Superman era tan llest...per que portaua els calcniaís per foral
Si les esponges no uisquessin al mar..Jins 0 1/ arribariu / "(l igua?

Si una paraula estigués mal escrita al diccionari, m m lio sabriem?
Per que correm rapid sota la pluja si m és enduuaut tumb éplou?

Per que ens fem tantes prequntcsi l

Andrea Pérez i Ana Martínez
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creacions liter áries que van sorgint de
fer-nos-Ies arribar, perqué puguin arri-

Aquest espai és per donar a conéixer I
les classes al lIarg del cursoUs animem
bar a més públic...

CARTES DE L'INTERCANVI lES BAIX EMPORDA AMB L'IES LLANGA

Ei Yvan!
Com va tot? Espero que bé!
T'explicaré que faig a l' institut:
Cada dia comencem a les 8:30h. Els di lluns iI .uh 'm a les l 3:50h pero a la tarda de 15: l. h
a 17:10h fem classe. Dimarts i dijous ícm ,1 mili .ix horari pero al migdia pleguem a 1's
12:50h. Dimecres i divendres acabem a I 's l . :. Oh i a la tarda no anem a classe . Trobo
que esta bé . Així tenim dos dies lliurcs a la turdu.
Al Ir Trimestre i al2n Trimestre he fct (h " ist ic 1" 11 1) fr unc es coma Cr édit Variable . Al 31'
Trimestre em tocara fer un cr édit de rcli ri ó.
A catalá hem llegit 2 llibres : ue farcm qll dil' ' 11 1'1 i Su'icidi involuntarioEl primer va de
uns "microorganismes mágics" que fan 'Is l(II ' ,1.' d 'manes. El segon de l'assassinat d'un
noi . Es seu germ á n'investiga la fort. 1\ 'i1sl ,111\ h '111 II c ,jt un Ilibre: Las pelirrojas traen
mala suerte. Va d'una noia perseguida p '1s ' 11 pllSSilt. 1 u'cstcm llcgint un: Las chicas de
alambre, que va d' un periodista que inv 'Sti¡Ill sohr la d .suparici ód'una top model.
Tots m 'han agradat , bé un encara m 'cst ú iI •1'1Il 111 11 1.
A experimentals hem fet practiques amh ro 111 's , umh dissolucions d 'aigua i sal, amb es
pelmes per demostrar els efectes de l' uirc, itc, 1\11 lcm 1111 .op pcr sctmana, És molt diver
tit!
A tecnolo gia, l'any passat, vam construir '1 111111 " d'lIn cstcl. L'ú nic que falta I'estel!
Aquest any, amb papers, hem imitat ' Is t iixirs.
Aquest any hem assistit a una x .rrudn l ct u p '1' Julio Alberto (exjugador del
F.C.Barcelona) sobre drogues ja que ,11hi VII '111 11" , Tumbé va venir en Kyle Hill , un ju
gador de l'Akasvayu Giro na, li vam 1" 1' I11I1 ' 11 11' 'v isla cn anglés i vam jugar a b ásquet,
M'ho vaig passar molt b é!
A I'altre carta ja et vaig dir (pcr sohr .) l(1I '. Icin cl'u .tivitats extraescolars pero t'ho torno a
repetir : dilluns entreno a Llafrnn ' iI 'J' '1II d.' ; dinuut s i dijous faig angles i dimeeres guitar
ra.
Hcrn fet una sortida al bosc p ' 1' dijous 'm.' (o dijoux lIarder) . El dia 20 de marc anem al
Cosmocaixa de Har ' lona. Fu r ' 111 1111 's 'oh ni 's, al maig, a la Vall de Núria afer sende 
risme. Tamb é íarcm IIl1a ',' '1I 1's ió de r ' Ii ·il') a Sunt Pcrc de Rodes i suposadament, el dia
d'aquesta excursi ó cns podr '111 .on '.ix '1' p '1'l(1I '. liS unircm a fer una visita.
Per Sant Jordi, amb m és noi 's d ' s ' ton, h 'm l' 't IIn grup i tocarem. Si vols ja te les pre
sentaré. També et presentar r, uls 111 ' liS nmi 's i 'sp 'ro que tu facis el mateix.
Espero veure' t aviat.
Que vagi b é! Adéu Carla (2n.©)

r .o: si pots, a la próxima carta, m' ugraduriu que nr' cxpliquessis com ets, que t'agrada fer,
quina música esco ltes, quines són les leves aIicions, cte.
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UNA VEGADA FET L'INTERCANVI, SEGUIREN LES CARTES...

Ei Yvan!
Com va tot? Espero que bé!
Dijous passat ens várem con éixer pero no per gaire cstona. To ts dos tení em vergonya i les
noies em van cridar i vam anar tota l 'estona amb elles. Perú la primera impressió és la que
compta, no ? 1 semblaves un noi simp átic.
Que vas fer per Sant Jordi? Nosaltres a l 'institut, dilluns a la larda , vam fer un concurs de
música en catal á i jo i unes companyes ens hi vam presentar. Vam tocar i cantar una can
9Ó de El Canto Del Loco en catal á: "Pot Ser" ; la que van Icr pcr la Marat ó de TV3. Tam
bé van donar un s premi s de literatura i d 'un concurs de mntcm útiqucs. També van donar
premis d 'uns treballs de Soci als.
El concert va estar molt b é! Un dels grups qu e més cm va agrada r va ser uns que tocaven
una cane ó de Red Bann er. Quasi tots els del grup són amics IIl L: US. Tumb é una amiga me
va va tocar una de les seves cancons,
Jo vaig tocar la guitarra el éctrica i vaig cantar. Em va encantar Ier-hol
Ara t'explicaré com és l'institut: comparat amb el vostrc, L: I noslrc institut és penós! Te
nim moltes aules, sí! Pero el gimná s és molt petit. Hi ha cls que lan hosteler ía i es cuiners
que preparen el dinar pels professors. També hi ha cls qUL: fan uuto moc i ó, turi sme, electri
citat. Fan cicles formatius. Ara l'estan ampliant i rc formarnn I' institu t per dins . Espero
que quedi bé! En el fons, és acollidor l 'institut; s' hi cst ú molt b é. Hi tinc molts amics de
tots els cursos.
Hauríeu de venir un dia. Vo saltres insistiu-hi, a veure si, nbnns que s' acabi el curs podeu
venir-hi d ' excursió.
Bé, em va agradar poder-te coneixerl Espero que ens vcicm nviut un altrc cop.
Que vagi b é!

C'ur ln (2n.©)

A continuació, un s tastets de literatura medieval. Fragmcnt del rclut ROGER L'ARAB:

"Rondava l'any 1492, Isab el i FerranIl governaven la corona de Castc lla i Aragó. El paí s
es ve ia immers en una fort a repressió contra els mu sulmana i j ucus que vivien a la penín
sula.
El comte de Barcelona per aquell temps era Berengucr VI, csluva casal amb Caterina de
Pro venca, El matrimoni havia tingut tres fills ; el primer i hcrcu del corn tat del son pare
era Guillem de Barcelon a. Tenia vint anys i ja s 'estava prcpura nt pcr heretar el comtat.
Era un bon guerrer i molt apreciat a la cort. Havia parti cipnt jn en un parcll de batalles; to t
i que encara teni a poca exp eriencia, ningú dubtava que arriburiu a ser un guerrer amb gran
renom.
La segona, era una noieta riallera i molt bonica amb cls ulls cl' un color daurat molt especi
al i amb els cabe lls rossos i arr issat. La nin eta deis ulls de son pare, era l' Elisab et. Amb
només setze anys, j a estava a punt de casar-se amb el comtc de Hcsalú, un home d 'edat
que havia perdut a la seva primera esposa feia un tcmps.
I per últim, el bessó de l' Eli sabet era un noi et tímicl i 101 i qUL: havia crcscut en els últims
anys, tenia la cara d'un nen petit; pero era molt intcl-l igcnt i viu i pcr aix ó l' anomenaven
Roger el Despert. E ls seus pares no sabien que fer amb el SL:U li 11 pctit, tot i que sabien
que el més normal en aquestes situac ions era ficar el non en un convcnt i així asseguraven
la bona relació amb l'Esgl ésia . Pero tan Berenguer com Catcrinu, no vo lien que el seu fill
fos monjo..." Mar Casariego (3r.A) (Continuara)
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Petons a I'altre món

A questa nit fa fred, pero sé que vindrá igualment. Ja el veig que escala la
paret per arribar a la meva finestra. Esta més guapo encara que la nit

passada : -Donzella , m'he estat tot el dia pensant en vós. -Calli, que ja po
drem parlar més tardo Feu-me un petó en Iloc d'alinear síl ·labes.

Ens vam acostar fins que els nostres Ilavis es van tocar. Pero ,
al tornar a obrir els ulls , est ávern en un altre 1I0c. All ó era molt
gran , tot gris, amb molta lIum i molta gent. Hi havia molt de so
ro11 , converses de centenars de persones, crits d'infants jugant,
mares que els renyen ...

Anavem vestits diferents, amb roba que incomoda i que apreta
va molt. Amb colors molt vistosos i no era ni de cotó ni de 1Ii.
Em vaig enganxar a en Guilhem perqué ell m'havia de protegir
de qualsevol perill , almenys en el nostre món , perqué aquest
1I0c era molt diferent. De sobte va aparéixer una cosa molt gran ,
molt grisa , que feia un soroll espantós, que s'afegia al que feia
la multitud. Aquella cosa, semblant a una serp enorme , no

/'havia vist mai. Molta gent va sortir-hi i d'altres van entrar-hi, pero en Guilhem
preferí anar-se'n i vam seguir la massa de gent que es dirigia cap a una mena
de portal transparent. Vam sortir a I'aire lliure i vaig respirar aire pur ...per tossir
de seguida! L'aire era irrespirable! Semblava que respirés fum més que altra
cosa. Era molest a I'inspirar.

Vaig mirar en Guilhem, el meu estimat, que mirava a tots costats, anotant les
coses vermelles, negres, blanques que produjen fum i circulaven sobre un ca
mí negreo Als voltants , a part de la gent, hi havia moltes botigues; de roba sem
blant a la que portávern, i d'altres coses que no reconeixia. Encara em vaig
abracar més a en Guilhem, que seguia concentrat en vigilar el nostre voltant.
El vaig notar tens , en alerta i vaig pensar que amb ell no corria cap perill. Ens
vam abracar i em van venir lláqrirnes als ulls pensar que potser no tornaria a
veure mon pare. Ens vam separar lo suficient per fer-nos un petó. L'últim pe
tó ...

Al obrir els ulls vaig veure que estava de nou a la meva habitació, amb el meu
vestit lIarg de nit. La lIum de la lIuna entrava per la fine stra que ell havia escalat
per trobar-me! Estava a casa ! Vam córrer a explicar-he al meu pare, pero no
ens va creure. Va sentenciar que en Guilhem estava possett i que l'enderná,
quan es pongués el sol, el penjarien per fer fora el dimoni. No vaig poder fer
res , per molt que plorés i supliqués a mon pare , el Rei. Se'l van emportar de
seguida i no ens vam poder dir adéu . No el vaig veure mai més. Reclosa a la
meva cambra vaig plorar durant dies i dies. Fins que el meu pare em va casar
amb un ministre seu. No vaig viure ni bé ni malament, simplement vaig viure.
Fins que passats deu anys, vaig somiar en I'últim petó que ens vam fer en
Guilhem i jo al món estrany... va ser I'últim que vaig veure abans de marxar,
perqué, l'endemá, no em vaig despertar.

Laura Vigouroux, 3r. ESO A
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Asseguranca de la llar

Asseguri casa seva i visqui
ben tranquill

Comprar la casa o el pis ha st t, probabl ment, la inversió més

important qu ha fi t . P ro la té d udament cob rta davant de

qu Ivl inistr?

Amb l'Asseguranca de la Llar que li oferim a Caixa de Girona> el seu habitatge
estará cobert en cas d'incendi, robatori, trencament de vidres, danys per aigua
o vent, entre d'altres, i també tindr á cobertura de responsabilitat civil davant de
terceres persones.

I tot plegat a un preu molt competitiu! Per només 240 € a I'any es pot assegurar
un hab itatge de 100 m2,b '<.

Informi-se'n a les nostres oficines.

~
Caixa Girona

www.caixagirona.es

* Med iador : Corredoria d'Assegurances de Caixa de Girona, S.A., NIF A17582032.

,", Habitatge amb un valor de construcció de 90.000 euro s i un contingut 
mob il iari , elect rodomést icsi alt res béns de la llar- valorat en 30.000 euros .


