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«Caliu és la teva revista. 
Tracta-la bé» 

EDITORIAL 
L' 1 de juny els alumnes de 4tA i B van representar, finalment, l'obra de teatre La aventu
ra del pirata Jan, escrita per ells i dibuixada per la Maria Ramon. Un conte escrit per a un 
motiu especial i representat davant un públic també molt especial -en Jan i la seva famí
lia. Al llarg de dos cursos, els alumnes de 4tA i 4tB van treballar plegats imaginant una 
història que pogués agradar a un nen de 3 anys. Després, quan es va decidir de convertir
lo en teatre, van posar-se a adaptar el text, a assajar-lo, a fer les coreografies, els decorats, 
etecètera, dedicant-hi hores de pati i hores i més hores. Tot semblava sortir del no-res 
però ... sortia. I l' 1 de juny van aconseguir el que pocs, molts pocs aconsegueixen: emocio
nar a tota la comunitat educativa, fills, pares i mestres en una hora inoblidable i irrepeti
ble. Felicitats a tots ells. I, sobretot, moltíssimes gràcies als pirates de 4tA i de 4tB!!! 
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CALIU l'institut al dia 

L'AVENTURA DEL PIRATA JAN 

El dia 1 de juny els alumnes de 4t A i B van representar l'obra escrita per ells mateixos, L'Aventura del 

pirata Jan, davant d'en Jan, els seus pares i el seu germà gran, l'Emi. A continuació us presentem una en

trevista amb la Yolanda Pérez, ànima d'aquesta història, que ens recorda la gènesi d'aquest projecte. 

L'acompanyen unes fotos que recorden el dia l, un dia molt i molt especial per a tots. 

Qui és en Jan? Quina malaltia pateix? En Jan és la persone

ta més extraordinària que he conegut i durant l'últim any ha 

superat un transplantament de medul ·la . 

Què fèieu per animar-lo? Quan estava aïllat a càmeres, bà

sicament, amb contes i pel·lícules, però la veritat és que 

s'animava sol moltes vegades perquè té una gran imagina

ció. Li apassionen els contes i les disfresses, en té un munt. 

Quin és el títol de l'obra L'obra de teatre porta el mateix 

títol del conte que els alumnes de 3rD de l'any passat van 

escriure per ell: La gran aventura del Pirata Jan. 

Sobre què tracta l'obra? És la història d'un pirata que derro

ta el seu gran enemic, el Pirata Patapalo (la malaltia), amb 

l'ajuda incondicional de tres amics que representen la seva 

família. 

Com va sorgir la idea de fer una obra per en Jan? Ja des de 

l'any passat ens vam plantejar que en Jan vingués a l' insti

tut perquè els nens el volien conèixer. Aquest curs vam 

decidir que vingués i els professors d'alternativa i religió de 

4tA i 4tB vam pensar que estaria bé representar el seu con

te. 

SENSACIONS AL BACKSTAGE 

«Abans de que entrés en 

Jan, la Gisela ens havia fet 
estar els 30 segons en si
lenci per concentrar-nos, 

estàvem tots súper nervio
sos per l'estrena, però no 
sé si serà per la baixa llum 

que hi havia (als assajos 
estàvem amb totes les 
llums enceses) o què, que 
allà dins es respirava un 

ambient completament 
diferent, alguna cosa em 
deia que seria un exitàs, i 
així va ser. No us podeu ni 
imaginar com tots estàvem 
amagats entre les escletxes 
de les cortines, veient arri
bar al petit pirata Jan. Va 
ser un moment en que es 

Qui està fent l'obra? Els alumnes d'alternativa i religió de 

4tA i 4tB es reparteixen la feina . Tenim actors, una directo

ra, dissenyadors de decorats, fusters, encarregats de la 

música, ballarins, coreògrafs, etc ... Hi ha feina per tots els 

que volen treballar. 

Actualment, quin és l'estat d'en Jan? En Jan va començar 

el col·legi fa un parells de mesos i està fent una vida com

pletament normal, encara que segueix amb les revisions 

periòdiques que estan anant molt bé. 

va se ntir un "OOOOOOH!" general. AI començar l'obra, la concentració era màxima i tothom estava al seu lloc, però el millor 

de tot va ser durant la lluita entre en Jan i en Patapalo: tots els actors amagats de nou entre les cortines, veient la cara d'en 
Jan, que ho estava "flipant", i ens vam adonar de que aquella cara era gràcies a nosaltres, i quan dic nosaltres, vull dir tots (des 
de els que van pintar decorats fins els actors i professors). Us diré una cosa, passi el que passi, estic seguríssim que ma i de la 
vida oblidarem aquest any, ni aquesta obra» 
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CALIU l'institut al dia 

JUBILACIÓ D'EN JOSEP BASSA 
AUTOMOCIÓ 

Després de més de vint-i-cinc anys al centre, en Josep es jubila 

Com era abans el institut? Ha canviat molt? 
Abans era al museu del suro i can Genís; era més familiar i no hi havia la massificació d'ara. 
Com t'agrada més, com era abans o ara? 
M'agradava més com era abans perquè era més tranquil i no hi havia tanta cosa com ara i, en 
canvi ara, no hi ha tanta educació com abans. 
Ha canviat molt l'educació dels alumnes? 
Sí que ha canviat. No tenien la dispersió que tenen ara pel mòbil, psp, play, etcètera. 
Han canviat molt las classes? 
Molt, molt, no; però ara son menys responsables i més despistats. 
Costa donar classes? 
Pot ser fàcil o difícil segons els dies de la setmana, l'hora del dia, el nombre d'alumnes i la 
seva disposició. 
T'agraden les noves tecnologies? 
Es pot ensenyar amb més amplitud però no hem de voler que l'ordinador acabi pensant pels 
alumnes i que llegeixi per ells, que treballi per ells ... 
Com són les actituds dels professors, millor abans o ara? 
L'activitat dels professors està molt relacionada amb l'actitud dels alumnes ja que sempre has 
de controlar l'actitud de la teva classe. 
Quan vas vel}ir aquí, quants anys vas pensar que estaries aquí? 
No m'imaginava que estaria aquí tota la meva vida laboral. 
I Quants anys portes aquí? 
Un Curs en l'antic centre i vint-i-set en el Baix Empordà. 
Sempre has fet las mateixes classes de mecànica? 
Sempre he fet classes de mecànica i vaig estar a l'ESO quan va començar. Em va ajudar 
molt un gran company, en Xavier Vila. 
Què penses fer a partir d'ara? Trobar molt a falta a tothom. 
Faràs classes particulars?No, en absolut. 
Com és que vas triar mecànica? 
Perquè quan era petit em cridava l'atenció un llibre que tenia el meu pare per treure's el car
net de conduir. 
Tens algun hobby? 
Sí, disfrutar de la meva llibertat. 
Què és el que més t'agrada de l'escola? 
Que brindin més oportunitats als joves que abans per aprendre el que els agradi . 
Que és el millor que t'ha passat a l'institut? 
Estabilitat laboral i jubilació en el moment en el 
que ens hem d'anar.. . 
Te'n recordes d'algun alumne en especial? De 
tots els que he arribat a conèixer recordo molts, 
molts nois; uns més o menys moguts, més o 
menys estudiosos i més d'un poca vergonya 

En Josep amb la Maribel i la Diana de 2n ESO, les 
entrevistadores del Caliu 27 
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CALIU l'institut al dia 

JUBILACIÓ D'EN JOSEP MONTSENY 
AUTOMOCIÓ 

Actualment és el professor més gran del centre i el més antic. Ho sap tot de l'Institut, doncs 
amb ell va començar a gestar-se aquest centre fa molts anys. l ara es jubila! 

Com era abans l'institut? Quan vam començar 
no era aquí, era on és ara el museu del suro, on hi 
ha art i oficis. 
Com t'agrada més, com era abans o ara? 
La cosa ha evolucionat i tal com evoluciona, és 
per a millor. Les coses són diferents i les compa
racions són odioses . 
Ha canviat molt l'educació?Des de que jo estic 
en aquest món, he viscut tres reformes educati
ves: la que bi bavia a batxillerat i recalades, l'edu
cació general bàsica, BUP, l'ESO i batxillerat. 
Cadascuna té coses bones i dolentes i sistemes 
complements diferents. 
Han canviat molt las classes? Sí, el sistema de 
fer classes ha canviat -sempre per bé- gràcies als 
mitjans audivisulas. S'ha passat de les classes 
magistrals a classes més personal itzades. Els 
alumnes són els mateixos ... 
Costa donar classes? El desenvolupament de la 
societat ha comportat certa pèrdua de valors, in
dependentment de l'aprenentatge i la comunitat. 
Però avui en dia és molt més fàcil si es manté 
essencialment la disciplina. 
T'agraden les noves tecnologies d'ara? 
M'agrada i m'entusiasma molt. De fet aquests 
últims anys ja estic aplicant les tècniques audio
visuals i els intercanvis amb els alumnes de mate
rial didàctic per mitja del moodle. 
Com són les actituds dels professors, millor 
abans o ara? Bé, abans quan jo vaig començar 
érem vuit professors. Actualment som més de 
noranta i això comporta que les relacions siguin 
diferents, de molt familiars i d'amistat a pràctica
ment les salutacions. 
Quan vas venir, quants anys vas pensar que hi 
estaries? Vaig començar l'any 1974 i mai em 
vaig marcar una data per acabar. De fet no m'be 
mogut d'aquí fins al dia d'avui. 
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Quants anys portes aquí? Des de el 1974, in
terrompudament. He passat per totes les places i 
locals de l'institut. 
Sempre has fet las mateixes classes de mecàni
ca? No, he fet classes de tecnologia d'automo
ció, matemàtiques, dibuix en la formació profes
sional, diferents crèdits en els cicles de formació 
i en el grau superior de manteniment industrial i 
dels cicle mitjà d'electricitat. J des del 1989 tam
bé faig classes de tecnologia industrial amb els 
alumnes de batxillerat. 
Què penses fer a partir d'ara? Disfrutar una 
mica de la jubilació però sense desconnectar-me 
del tot dels companys i del tarannà de l'institut. 
Com és que vas triar mecànica? Sóc enginyer 
industrial i quan es va dissenyar la FP a Palafru
ge ll , van oferir-me dona classes i vaig triar auto
moció. 
Tens algun hobby? Sí, m'agrada el futbol i tots 
els esports en general; però la pesca i anar a bosc 
és una altra de les coses que m'agraden i per tant 
podré disfrutar jugant a la botifarra! 
Que és el que més t'agrada de l'escola? 
M'agrada molt l'evolució que va seguint quan a 
l'edifici i les perspectives de futur. M'agraden els 
companys i donar classes als alumnes. 
Que és el millor que t'ha passat a l'institut? El 
mfllor que em va passar és que he pogut desen
volupar una fe ina que m'agrada molt, he tingut 
molts companys i he fet bons amics; aquesta és 
la millor satisfacció. 
Recordes d'algun alumne en especial? 
Recordo tot els alumnes amb gran afecte. En el 
mateix institut tinc uns quants professors que 
ban estat alumnes meus i d'altres que estan en 
llocs importants en l'àmbit estatal o en empreses 
seves o d'altres persones. A tots i cadascun els 
tinc un record especial pel que he après d'ells. 

En Josep en l' acte 
de lliurament dels 
seus llibres i cd ' s al 
centre. Tot aquest 
material estarà a la 
biblioteca de l' INS. 

Reportatge de Mari
bel Gàlvez i Diana 
Frigola, 2n.ESO 
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CALIU l'institut al dia 

NAIXEMENTS 
Martina, filla de la Lídia Fermíndez 

"No cal dir que per mi la Martina és preciosa. Què no diria una mare del seu fill o filla! Quan sereu mares 
ho entendreu més bé. Fins que no vaig ser mare no vaig entendre com m'estimava 
a mi la meva i quantes coses no fa una mare pels seus fiLLs i que poc que els hi 
agrai"m com a filles . Ara sí que ho faig i li dono les gràcies sempre. Bé això és un 
punt i a part del que voleu. Però ho necessitava dir per si algun dia, com a filles, 
voleu fer un regal que no costa ni un duro i que omplireu de felicitat a la mare. 
La Martina per sorpresa nostra va pesar 3.390gr tenint en compte que la ginecò
loga ens havia dit que no passaria dels 3kg. Podeu pensar, va no és gaire! Però 
després de tenir en Miquel de 2.980 gr per mi ja era molt. l de fet va sortir amb 
unes bones cuixes! Va mesurar 49 cm. Va néixer el 17 de novembre de 2011 a les 
19:41h. Va ser un part provocat, això vol dir que nosaltres sabíem que si ella no 
sortia abans d'aquesta data me provocarien el part. Era un dimecres assolellat i 
no feia gaire fred per ser un novembre. Quan recordo el moment d'expulsió (així 
es diu quan la criatura ja està a punt de sortir) sempre dic que la Martina ja sortia 
plorant. Vull dir que encara no havia sortit del tot que ja plorava. Vaig pensar, uf, 
quin caràcter!, només podia ser dona (és broma). Però després de comentar-li al 
pediatre em va dir que era senyal de molt bona salut. 

Actualment la Martina és rosseta, crec que ho serà per bé que encara no ha perdut tot el cabell de naixe
ment. També té els ulls blaus encara que fins l'any de vida els poden variar una mica. De moment és molt 
riallera i molt i molt xerraire (bé com ara tu Ester i tu Mireia). Ella no parla, és evident, però es provoca 
xisclets. Li encanta que li diguis coses i a vegades mantenim una conversa llarga. També li encanta banyar
se. Fa un mullader! Quan està desperta mou molt les cames, així com si engegués una moto. Bé no sé si 
voleu res més. De moment la Martina és així." 

Lídia Fernandez 

Biel , fill de Joan M. Borromeo 
Èlia, filla de Quim Sinués 

En Joan, professor de cicles d'Electricitat v.a tenir un fill, en 
Biel. Va néixer el 25 d'agost del 2010. És un nen molt 
rialler. Actualment té 9 mesos i pesa 7kg. 

El professor de mates té un nou membre 

a la família, l'Èlia. Va néixer el4 d'octubre 

a les 23h aproximadament. Actualment té 

8 mesos i pesa 6,2 kg. 

En Biel i la seva germana Alba 

La Núria amb els seus germans 

En Quim amb l'Èlia L'Èlia amb el seu germà Guillem 

Núria, filla de Jordi Coll 

La Núria ja té 6 mesos. Va néixer el 4 de novembre passat amb 3 

quilets de pes, una mica prematura però poc a poc s'ha anat recu

perant. La molt espavilada ja comença a veure que és la joguina 

dels seus germans!!! 
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Ester Serrano, Mireia Osuna i Noelia Gil 



CA.LIU l'institut al dia 

Exposicions 
A les vitrines de l'entrada van passant exposicions. Aquí teniu un recull d'aquestes 

En aquestes dues vitrines s' hi exposen els treballs 
de tecnologia (làmpares construïdes amb filferro) i 
els guanyadors del premi de Medi Ambient. 
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CIUTADANS 
DE PRIMERA 
Aquest mural 
ha estat elaborat 
pels alumnes de 
3D a Ciutada
nia. En ell hi ha 
tot un seguit de 
personatges que 
han fet alguna 
cosa pels altres: 
Martin Luther 



CALIU departaments 

ENGLISH WEEK 
La setmana de l' Anglès 

Durant els dies 1, 2, 3 I 4 de febrer, tots els alumnes del centre van gaudir i apren
dre amb uns espectacles en angles. Entrevistem al mag!!! 

Do you like to come to this school How long have you been a magician? 
every year? l've been doing magic, since I was fif-
This is a really great school! teen and I was born in 1958. 
How many years have you been you In what parts of the world have you 
coming here? acted? 
This is the 3rd or 4th time. Everywhere, in Europe, North America, 
Are the children very interested in your South America, Africa, Asia ... 
show? Do you like your job? 
I hope so. I don't like it, I love it! 
How long do you spend practicing this Do you go to other schools like th is 
show? one? 
Like, six months. Of course, this is my job! 
When you are acting are the people in 
silence? 
Sometimes not, because they are very 
amazing. 
Do you sometimes make mistakes on 
the stage? 
Usually not, but it happens. 

Entrevista a dos alumnes que van veure l'actuació. 

T'ha agradat la actuació? 
1.Una mica. 2. No gaire • 

T'ha sigut difícil entendre el que deia 
el mag en angles? 
1. Si 2. No 

Com ha sigut la primera experiència 
de la english week a l'institut? 
1. Molt bé. 2. No tinc paraules per expli
car-ho 
Resumeix l'actuació del mag? 
1. Tenia pilotes, i en treia moltes més i es 
va posar orelles de conill. 2. Va fer que 
d'un objecte en treia molts més. 
Quina part t'ha agradat més? 
1. La de les pilotes. 2. La part del diner. 
Per què creus que serveix això de la 
English week? 
1. Per aprendre anglès. 2. Per aprendre 

anglès d'una forma divertida. 

I I 

T'ha ajudat a alguna cosa això de 
l'English week? 
1.No a mi no. 2. Si, a mi si em va ajudar 
a alguna cosa aquell mateix dia, però 
no m'en recordo. 
T'ha fet gràcia la actuació? 
1. Em vaig riure una miqueta. 2. Si, va 

ser divertit 
Que opines de l'actuació que os han 
plantejat? 
1. Dons res, era per passar l'estona. 
2. Dons que era una activitat que han 

organitzat per entusiasmar als alumnes 
amb l'anglès. 
T'hagués agradat participar en l'actu
ació? 
1. No, em faria vergonya. 2. Si , 
m'hagués agradat, així hagués sigut 
més emocionant. 



CALIU departaments 

CONCURS MATEMÀTIC 

Els alumnes de lr ESO han participat en un concurs matemàtic a nivell de Catalunya, obtenint un 
exceHent resultat. Parlem amb tres de les participants ... 

En què consistia el concurs i com us en vàreu enterar? Ens ho va dir la tutora, en fer problemes de ma
temàtiques de lògica. 

En quantes fases està dividit? 1- Fer tres 
problemes individualment 2- Fer tres proble

mes en grup 3- Anar a fer proves a nivell de 

Catalunya, a Terrassa el 29 de Maig . Vam fer 

3 problemes individuals i 3 en grups barrejats 
amb diferents col·legis de tota la província a 

Palamós. 

Què heu guanyat? Sara Espinosa: Un còmic, 

bolis, carpeta, llibreta petita i gran de Camp 
Rock i una d'Oxford. És un premi de conso

La Sara, l'Anna i la Maria de Primer d'ESa 

lació. Anna Gimenez: Premi de consolació, un --....... _ 
MP3 i un llibre que es diu l'Assassinat de la profe de mates. Maria Lucas: Premi de consolació. 

CONCURS MATEMÀTIC EUROMAT 

El dissabte 4 de juny es va fer el test d'aptitud per a participar al projecte ES
TALMAT. Aquesta prova es realitza a nivell de Catalunya i té com a objectiu 
la selecció del grup de 25 nois i noies que participaran en el projecte. 
L'Objectiu del projecte és fomentar l'afició i habilitat especial en Matemàti
ques de nois i noies que viuen a Catalunya i amb data de naixement l'any 1998 
o l'any 1999. Les activitats es realitzen tots els dissabtes del període lectiu dels 
cursos 2011-2012 i 2012-2013, de 10 h a 13 h a la Facultat de Matemàtiques i 
Estadística (FME) de la UPC, a Barcelona. Aquestes activitats seran gratuïtes 
per als nois i noies seleccionats. Del nostre institut, han estat triats en Víctor 
Bañeras i la Maria Lucas, a qui podeu veure a la foto . 

COMPETICIÓ DE LEGO 

El passat dijous 11 de Maig, a l'institut va haver-hi una competició de Lego al pati. S'enfrontaven els Ro

botnick del l'INS Baix Empordà, semifinalista del campionat de la FLL (first lego league) amb els Robo

montgrí, que són alumnes de l'institut Montgrí, de Torroella de Montgrí. També es va fer una demostració 

del circuit que van fer l'any 2009 un grup de nois anomenats robocracks. La victòria del campionat va ser 

per Robotnick. Amb 175 punts i Robomontgrí amb 145. 
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CALIU departaments 

DEPARTAMENT DE CATALÀ 

El dia 6 de maig els alumnes de primer van anar a la mostra teatral de Blanes a representar unes adaptaci

ons del teatre grec: Medea, Fedra i Antígona. També van representar Macbeth, de William Shakespeare. 

Els alumnes van quedar molt contents de l'experiència. 

1- Com va començar la idea de fer teatre? El profe Norbert, volia introduir-nos al món de l'espectacle. 

2- Qui va ser l'autor de l'adaptació de l'obra? Ho va fer el professor de Català Norbert Botella. 

3- Quanta gent hi ha implicada en l'obra de teatre? Unes 21 persones. 

4- Quin tema tracta? La tragèdia Grega. 

5- Ha estat molt complicat aquest projecte? No, al principi tothom estava una mica nerviós per el fet de 
participar, però creiem que ha sigut una bona experiència. 

6- Què és el que us ha agradat més? Quan vam acabar la obra, ens sobrava temps i vam anar a fer un 

passeig per la platja. Va estar molt bé! 

7- Què és el que us ha costat més? Aprendre el paper i intentar fer-ho bé. 

De u n egre t s 

Els alumnes de primer amb el grup de teatre del professor Norbert Bote

lla, van adaptar "Els fills de Dionís" i la peHícula "Deu Negrets" 

d'Agatha Christie en una adaptació lliure. Van comptar amb la immillora
ble direcció d'en Jose Manuel Rodríguez. Van rodar a la sala d'Actes i a 

fora el carrer. La pel·lícula explica que set ex-alumnes del Baix Empordà 
són convocats per una carta misteriosa. Després de 20 anys, els vells com

panys es troben a la sala d'actes i per passar el temps representen una obra 
de teatre que havien fet a l'escola. Sense saber com i perquè, sis persones 

moren en estranyes circumstàncies. 

LECTORS DE POESIA 

Els alumnes de 1 ESa s' havien d'aprendre un poema i dramatitzar-lo una 
mica. Aleshores van convidar als profes, conserges, personal de neteja i per

sonal de la biblioteca a fer el mateix. El resultat fou un total de 67 veus i 67 
poemes amb la idea que la poesia és transversal, una arma carregada de pre

sent. El culpable? el professor de català, Norbert Botella! 
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CALIU 

DEPARTAMENT DE NATURALS 

Taller de so i acústica. Els alumnes de quart 

d'ESa van anar a la sala de la Caixa a Girona a fer 

un taller sobre les propietats i característiques de 

les ones. Aquesta activitat la van realitzar al matí; 

a la tarda, van fer una gimcana matemàtica pel casc 

ant ic de Girona. 

ep artaments 

Taller de reaccions químiques Els alumnes de tercer 

d'ESa van tenir a l'institut unes demostracions de reac

cions fetes per professors de la Universitat de Girona 

(UdG) de la facultat de Química. 

Pràctiques a la UdG Els alumnes de segon de 

baxi llerat científ ic van realitzar unes pràctiques de 

química programades per la facultat de Química de 

la UdG. 

Visita a la Cosmocaixa a Barcelona Els alumnes de 

primer i segon de batxillerat , que fan la matèria de 

Fisica, van anar al Cosmocaixa per fer un taller 

d'electricitat i per visitar el planetari . En aquest van 

veure una explicació sobre les Lleis de Kepler. 

Xerrada sobre la desaparició de les glaceres: el 3 de juny es realitzà al 

centre una xerrada organ itzada pel centre excursionista sobre aquesta pro

blemàtica. En la fotografia veiem la Paula Pérez de lr Batxillerat i un alumne 

de l'Institut veí, l'INS Frederic Martí, fent una entrevista al Sr. Comins, el 

conferenciant. Aquesta xerrada s'organitzà de manera conjunta entre els 

dos instituts de Palafrugell. 
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Visita al centre d'en Pere Castells En Pere Castells és el cap 

d'investigació de la fundació Alicia, on un dels principals 

col ·laboradors és en Ferran Adrià. Va elaborar una crema pels 

alumnes de cuina i pastisseria de cicles formatius i també va 

fer una xerrada pels alumnes de primer i segon de Batxillerat 

de química. Ens va fer la demostració d'una esferificació. 

departaments 

Pràctiques al laboratori A nivell d'ESa i de Batxillerat 

s'han realitzat al llarg del curs pràctiques al laboratori. 

S'han fet disseccions d'animals, s'han fet preparacions 

per observar-les al microscopi, s'han fet dissolucions, 

valoracions .. . 

Escoles Verdes i Reciclajoc Els alumnes d'aquestes dues optatives han realitzat moltes activitats durant tot 

el curs acadèmic: 

Fer compostatge 

Fer el reciclatge 

Fer un video per conscienciar la correcta separació del paper i plàstic. 

Fer l'hort 

Cuidar els peixos i les plantes 

Fer paper a mà 

Posar notícies al taulell d'anuncis 

Ornaments de Nadal 

Treball en les vitrines sobre ecosistemes 

Taller de compostatge pels alumnes de 4 d'ESa D 

Taller d'apicultura 

Preparar el dia de medi ambient: posant una pancarta, posar a les vitrines 

coses relacionades amb el medi ambient, penjar boles del món ... 

PQPI-FIAP 
Projecte final de curs 

Els alumnes del curs PQPI-FIAP d'auxiliar de serralleria han realitzat 
com a projecte final de curs una tanca d'acer inoxidable en un lateral 
del pati. Primer es fa un esquema prenent les mides de la zona que s'ha 
de tancar i es fan diferents propostes. S'agafa la millor i es porta a la 
pràctica. El procés de fabricació comença amb la mesura i tall de les 
peces que formen la tanca, a continuació es fa la soldadura amb la mà- -
quina de fil i finalment la instaHació al pati. 

Reportatge de Khadija el Bachiri i Tània Sanchez, de 2n Esa 
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CALIU departame nts 

TURISME 
Els alumnes de Turisme van fer dues sortides; a l'Oficina de Turisme de Begur i al Saló In
ternacional de Turisme de Catalunya, a Barcelona. La Vicky Plaja ens ho explica: 

dossier de premsa. 

OFICINA DE TURISME DE BEGUR 

El passat 30 de març els alumnes del CFGS de Guia, informa
ció i assistències turístiques van visitar I oficina de turisme de 
Begur. La visita va ser acompanyada i comentada per la cap 
de l'oficina de Turisme, Elena Ponsatí juntament amb les in
formadores turístiques d'aquesta oficina. Les explicacions es 
van centrar amb les activitats pròpies de l'oficina de turisme i 
l'equipament i instaHacions necessàries per portar-ho a terme. 
AI final els van obsequiar amb una bossa turística de Begur on 
hi havia tot el material publicitari, la memòria de l'oficina i un 

Tanmateix, la cap de l'oficina ens va convidar a pariticipar el proper 7 d abril a les 9.30 h. a 
la Sala d'actes de l'Ajuntament de Begur a la jornada: LA COMUNICACIÓ 2.0 l LES 
XARXES SOCIALS, a càrrec del Sr. Marc Morato ' Social Media Manager Link 40. 
La Jornada va tractar sobre el nou univers comunicatiu i la importància que han agafat les 
xarxes socials en la relació amb els clients. La comunicació online ja no a només cap a una 
sola direcció. Ara s'interactua amb els nostres usuaris, s'els fa partíceps i es tenen en compte 
les seves opinions. És el que s'anomena Web 2.0. També es va tractar sobre un nou perfil 
professional émergent: el Community Manager, que és la persona encarregada de la gestió i 
dinamització de la presència on li ne de les empreses. 
Finalment es va parlar sobre les eines de geolocalit
zació (Facebook places i Foursquare) molt impor
tants en el sector del comerç, turisme i l' hostaleria. 
Des d'aquí volem agrair a l'Elena Ponsatí la possibi
litat de participar els alumnes del CFGS de GIA T en 
aquesta jornada. 

SALÓ INTERNACIONAL DE TURISME 

El passat 8 d'abril els i les alumnes del CFGS de GIA T van assistir al Saló Internacional del 
Turisme a Catalunya que com cada any es va celebrar a Barcelona. Allà els alumnes van po
der visitar diferents estands de les comarques catalanes, comunitats autònomes i també paï
sos d'arreu del món. A més, hi havia estands de Tours operadors, mitjans de transports, orga
nismes oficials,etc. Com podeu veure a les foto
grafies els alumnes van poder degustar plats tí
pics al igual que gaudir de les mostres de folklo
re dels diferents destins. Al migdia van anar a 
dinar al nou centre comercial les Arenes (Antiga 
Plaça de Toros), des dalt del centre comercial 
van poder gaudir de les característiques vistes 
de Barcelona. 

Text i fotos de Vicky Plaja 
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ADMINISTRATIU 
El departament d'Administratiu va fer dues sortides; una a l'empresa de Torroella de 
Montgrí Enplater i l'altra a la vinicoteca de can Grau de Palafrugell. 

DE VISITA PER APRENDRE! 

El dia 13 de maig, vàrem visitar 
l'empresa Vins i Licors Grau de 
Palafrugell, la més gran vinaco
teca d'Europa, on van aprendre 
com es gestiona un magatzem 
de més de 9.000 metres qua
drats i amb més de 8.000 refe
rències entre begudes d'àmbit 
nacional i internacional. Es de
diquen a la distribució de vins i 
licors embotellats, i a part de la 
botiga i la venda on-line servei
xen arreu del món a particulars i 
a empreses del sector de l'hosta
leria. 

El dimecres 16 de febrer els alumnes de lr curs de 
CFS d'Administració i Finances, dintre del crèdit 1 
de Gestió d'aprovisionament, van visitar l'empresa 
d'envasos plàstics ENPLA TER, de Torroella de 
Montgrí, juntament amb les professores Lourdes 
Jacas i Mònica Martínez. Amb la visita guiada que 
ens van oferir vàrem poder veure in situ com de la 
matèria primera (polietilè) s'arriba amb el procés de 
producció corresponent a obtenir bosses de plàstic 
per a envasar aliments. 
Al mateix dia es va aprofitar el viatge per a anar a 
veure l'empresa Casa Darnés on se'ls va explicar 
com es distribueixen les begudes al sector de l'hosta
leria. 

3R PREMI PER A LA MARINA RODRÍGUEZ 

L'alumna de CFGS d'Administració i Finances, Marina Rodríguez, va obtenir el tercer premi del 
Joc d'Economia de la UdG. Ens explica en què ha consistit el treball i el premi: 

El joc consistia en invertir 1 OO.OOO€ ficticis al mercat de valors, que mostrava les cotitzacions de les dife
rents empreses que cotitzen a borsa a temps real. El joc tenia certes normes de funcionament, com per 
exemple, un mínim d'operacions (compra o venda d'accions) setmanals. Qui més beneficis tenia, més 
amunt del rànquing es col·locava. Per el contrari, si es tenien pèrdues, anaves baixant en el rànquing. Final
ment, també ens van demanar un informe borsàtil, explicant en ell l'estratègia que havíem seguit a la hora 
de comprar les accions o valors, que havíem fet amb elles, és a dir, quan temps les havíem mantingut en 
cartera, tal i com es diu, i per quin preu les havíem comprat i venut. 
Després d'un mes participant en aquest joc, vaig aconseguir uns beneficis de 7700€, aproximadament, el 

que em va permetre aconseguir la tercera posició al rànquing. L'informe de borsa que havíem d'entregar 
podia fer-nos baixar, pujar o mantenir-nos. El el meu cas, vaig mantenir-me. Es va organitzar una cerimò
nia d'entrega de ls premis a la Facultat d'Economia de la Universitat de Girona, breu però molt emotiva, i 
després una visita guiada a la facultat. 
L'experiència va esser molt interessant i la recomanaria a tothom que li agradi l'economia i que li interessi 

apuntar-se als jocs que organitzen, són molt entretinguts i educatius. (Per Marina Rodríguez) 
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CALIU última hora 

PROJECTE COMENIUS 
Eslovàquia, del 29 de maig - 2 de juny 2011 

Fa uns dies, 5 alumnes de primer de batxillerat i un professor del 
centre van agafar l'avió per anar a Bardejov, un poble situat al nord 

p!li=aw~'!!!W·.í.~!!-~ d'Eslovàquia, per participar en la segona trobada de les escoles que 
porten el projecte Comenius "Youth go Euro job hunting". Les altres 
escoles, que ja ens van visitar al novembre, són de Rheda
Wiedennbrück (Alemanya) i Biecz (Polònia). 
Durant aquesta trobada els alumnes van treballar en revisar la plana 
web del projecte, fer currículum vitae en anglès i també cartes per 
demanar feina, també en anglès. 
En l'aspecte més lúdic, es va fer un descens pel riu Dunajec (que 
marca la frontera entre Eslovàquia i Polònia) i una festa de comiat 
amb balls regionals. 
Els alumnes són: Laura Plaja, Isabel Nieto, John Ossa, Marc Ventu
ra i Narcís Giró. El professor: Òscar Pérez 

CAMPUS CIENTíFIC ·D'ESTIU 
Meritxell Cruañas, Laura Plaja i Eva Sancho 

La Meritxell Cruañas (de 4t d'ESO), la Laura Plaja i l'Eva Sancho (de 1 er de Batxillerat) han estat 
seleccionades entre els 1200 estudiants de 4t d'ESO i 1 er de Batxillerat que participaran, aquest 
estiu, a la 2a edició del programa de Campus Científics d'Estiu que organitzen la Fundación Espa
nyola para la C1encia y la Tecnología i el Ministerio de Educación , amb el recolzament de l'Obra So
cial "la Caixa", a universitats d'arreu d'Espanya. 
La Meritxell anirà a la Universitat de Saragossa del 3 al 16 de juliol. La primera setmana participarà 
en el projecte Materiales para el futura, i la segona en el Biotecnología y las ciencias de la vida: in
vestigando mas alia del CSI. 
La Laura anirà a la Universitat Autònoma de Madrid del 17 al 30 de juliol. La primera setmana partici
parà en el projecte Avatares y Mundos Virtuales, Creando tu Prapia Realidad i la segona en La Bio
medicina es molecular: diagnosticando en la UAM. L'Eva anirà a la Universitat de Tarragona també 
del 17 al 30 de juliol. La primera setmana participarà en el projecte Química para un mundo mas 
sostenible i la segona en el H2 Creative Junior. 

PLANTER DE SONDEIG l EXPERIMENTS 

Alumnes de 1r d'ESO i batxillerat han participat al concurs planter de Sondeig i Experiments 
2011. Aquest concurs adreçat a estudiants d'ESO i batxillerat, té com a objectiu principal despertar en 
els estudiants la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències expe
rimentals com en ciències socials. 
Els grups d'alumnes que han enviat el seu treball al concurs són els següents: 

lr d'ESO: Sara Espinosa, Anna Giménez, Maria 'Lucas 
lr de batxillerat: Maria Vellibsetre, Jhon Ossa i Marta Neras, Joan Serra, Iris Fernandez 

L'acte de lliurament de premis d'aquesta 2a edició tindrà lloc divendres 10 de juny de 2011 a 
les 17.30 h a l'Aula Magna de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB (av. Diagonal 696 de Bar
celona), on l'alumnat participant i els seus tutors i tutores en seran els protagonistes. Els alumnes es
mentats hi assistiran i podran recollir els diplomes de participació i possibles premis. 

La Berta, la filla de la professora Lídia 
Lara, va néixer a principis del mes de 
juny. Totes dues estan molt bé. Moltes fe
licitats a la família~ 
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premis 

X PREMIS MEDIAMBIENT DE LINSTITUT 

El divendres 6 de maig, l'institut va fer el lliurament dels Premis Medi Ambient 2011. 

Els premis, que compten amb el suport del Departament d'Educació, l'Ajuntament de Pala
frugell i l'AMPA del centre, van celebrar la seva desena edició amb un nivell molt alt quan a 
la qualitat dels treballs; per aquest motiu, el jurat va decidir concedir un primer premi i dos 
segons. La participació ha estat alta, uns quaranta treballs, i hi ha hagut recerques d'alumnes 
de batxillerat d'arreu de Catalunya. Els premis consistien en 500€ pel primer qualificat i 300 
€ pels segons. A més del premi en metàl·lic, els alumnes van rebre un llibre i el bastó carac
terístic de l'Escola Verda de l'INS Baix Empordà. 

Els treballs guardonats han estat: 

1r. Premi: Estudi dels amfibis d 'Osona, 
de Joan Rabassa del Col·legi Escorial de Vic. 
2n. Premi: El cicle de vida del material informàtic, 
de Martí Pérez de l'INS Baix Empordà de Palafruge ll. P;;;§~~;;¡ii ::::~~;;:; 

2n. Premi: Estudi de l'expansió d 'Aedes Albopictus 
- mosquit tigre- al Baix Ter, d'Andreu Bofill de 
l'INS Montgrí de Torroella de Montgrí. 

Primer i segons premis, i fotografia en grup 
dels guanyadors i atorgants dels premis. 

La festa de lliurament va comptar amb la presència del Senyor Fermindez, adjunt del depar
tament d'Educació i de l'alcalde de la vila, Sergi Sabrià. A més va ser amenitzat per la coral 
de l'Escola Mont-ras. El refrigeri va ser preparat i servit pels alumnes de Cuina de l'INS. 

Reportatges de Sara Contreras i Nerea Cabello,2n ESO 

ENTREVISTA A MARTí PÉREZ 
Guanyador del premi IAEDEN i segon premi de l'INS Baix Empordà 

Hem entrevistat a Martí Pérez de segon de Batxillerat A, guanyador del primer premi medi 
ambient organitzat per la IAEDEN, amb el seu treball "El cicle de vida dels aparells electrò
nics". A continuació ens explica com ha anat tot plegat... 

En què consisteix el teu treball? 
En fer una recerca sobre com es reciclen els aparells electrònics 
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Per què vas triar aquest tema? Què et va inspirar? 
El vaig triar perquè des de petit que m'agrada la informàtica, i volia intentar explicar una 
mica més com funcionen i què es fa quan aquests productes queden obsolets. El motiu que 
em va inspirar va ser el curt cicle de vida que tenen els aparells electrònics, i que no sabia 
gaire què es feia realment quan aquests queden obsolets. 

Et van ajudar a fer el treball o el vas fer tu sol? 
Em van ajudar els meus pares, sobre tot en els moments de més estrès i quan veus que ho 
has d'acabar i et falten mil coses. 

Quant de temps vas estar-hi per fer-lo? 
Vaig estar-m'hi un any, però el treball de camp i la major part del dossier la vaig fer durant 
l'estiu. 

Quines dificultats vas tenir? 
Em vaig trobar molt de secretisme en les indústries de reciclatge. Com per exemple una ve
gada que vaig trucar a una empresa perquè em donessin una mica d'informació i em van dir 
que mires a la pagina web; a la pagina només' sortien quatre línies d'informació bàsica que 
no explicaven res que no sapigués. l llavors, quan els vaig' dir que ja havia mirat a la pàgina 
web, em van dir que el que hi ha al web era l'únic que poden o volien explicar. 

Quin premi és? Explica'ns una mica de què va el concurs. 
El premi eren dos llibres i diners. En el concurs havies d'entregar el teu treball de recerca si 
estava relacionat.amb el medi ambient. Una de les coses que havies de fer per presentar-lo 
era treure el nom i posar un pseudònim. 

Hi ha participat molta gent? 
Com a molt unes 50 persones. 

Hi havia molt nivell en els participants? 
No ho sé, perquè els treballs es van entregar individualment, sense cap tipus de reunió on es 
pogués veure el nivell de cadascú. 

T'esperaves guanyar? 
No 
On et van lliurar el premi? 
A Figueres, a l'institut Ramon Muntaner 

Com et vas sentir quan te'l van entregar? 
Nerviós i content alhora. 

Així Martí, quan vulguem desfer-nos de 
l'ordinador, què hem de fer? 
Portar-lo a la deixalleria o a la botiga on 
] 'has comprat, o on compraràs el nou. 

Moltes gràcies! 

En Martí amb en Jordi , la Sara, la Nerea i el treball premiat 
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ramírez barbo 
con.rtruccion.r 

Benet Aamírez Barba 

C. Creu, 49 - 17255 BEGUR (Girona) 
Tel. 972 62 40 06 I Fax 972 62 37 35 
ramirezbarba@telefonica.net 
www.ramirezbarba.com 

manuel herrero pérez 

construccions 
i reformes ~I

I 

P!iicot:l!c 
-:-~'f! * .:. 

Psicologia Infantil i Juvenil 
Psicologia Escolar i Pedagogia 

Tractament logopèdic 

CI RIBAGORÇA, 5 - 17200 PALAFRUGELL 
Tels. 972 611 734 -669395366 

CI Torres Jonama, 41, 1 rA 
17200 PALAFRUGELL (Gi rona) Tel. 972 301 182 

, 
L'OPlICA 

MEDIR-TARRÉS 

Al COSTAT DE LA FARMÀCIA 
CI Sogunto, 36 • Tel. 972 30 00 00 • PALAFRUGELL 

§ .. MECA CENTRE® 
~ ~ SISTEMES AUDIOVISUALS 
~ ---------------------------------------e 
<D 
() 

cu 
() 
<D 
E 

~ 

• CURSOS DE MECANOGRAFIA, 
INFORMÀTICA I DE TÈCNIC 
INFORMÀTIC 

• VENDA D'ORDINADORS 

• SERVEI TÈCNIC PROPI 

Acadèmia : C/Barris i Buixó, cant. C/Picasso 

CURS DE TÈCNIC INFORMÀTIC 
- Monta el teu propi ordinador. 
- Instal ' la i configura diferents 

sistemes operatius. 
- Connexions a xarxes locals i a 

lnternet 
- Aprèn a resoldre problemes 

derivats de components i software 

Matrícula gratuïta presentant aquest anunci 

~ Per a més informació truca' ns als telèfons 972 61 0287 o 972 30 04 82 
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CALIU premis i concursos 

SOUKAINA BOUATTAOUIN 

Seleccionada per a la beca Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative 

La Soukaina Bouattaouinde 2n de Batxillerat va ser seleccionada entre els 7 millors 

alumnes d'Espanya per anar a estudiar anglès als EEUU aquest estiu. La Beca con

sistia en una estada d'un mes amb totes les despeses pagades. Els alumnes que hi 

optaven havien de passar una sèrie de proves per determinar el seu nivell d'anglès 

així com tenir bones notes del primer curs de Batxillerat. Tot i no aconseguir la be

ca, la Soukaina està contenta i animada per anar a estudiar Dret a la UdeGirona el 

curs vinent. 

PICALLETRES 

L'Institut ha tornat a participar en el concurs de TV3 "el Picalletres". Parlem amb alguns dels 

participants de 3r. d'ESOperquè ens expliquin l'experiència 

Com ha esta la experiència? Explica'ns-la?' 

Lina: Ha sigut molt bona, perquè he pogut viure una 

experiència a la televisió que no sempre podré tenir. 

Vaig conèixer gent nova d'altres instituts i vaig 

aprendre a confiar més en els meus companys, 

m'agradaria poder tornar-ho a repetir perquè va ser 

una experiència inoblidable. 

Com us van escollir per participar? 

Sergi: van preguntar qui volia participar i d'aquells 

que es van voler presentar (que van ser tretze) ens van 

portar a la sala d'actes i vam fer una eliminatòria en la qual en deien paraules cada cop més difícils i 

les havíem de delletrejar. Cada cop que algú fallava l'eliminaven i al final vam quedar els 6 que hem 

anat a Sant Feliu a concursar i tots els que no han participat han anat de públic. 

Heu practicat a classe? I a casa? 

Clara: A classe no vam practicar, tan sols vam fer l'eliminatòria. l a casa si que vaig practicar, mirant 

anteriors programes del Picalletres a internet i quan els amics em deien alguna paraula per delltrejar. 

Et costava molt delletrejar? Com et concentraves? 

Arturo: No em costava gaire delletrejar perquè estava a gust al cantó del meu company Said. No vaig 

practicar a casa però a l'escola i a l'autocar anant cap a Sant Feliu una mica. Em concentrava mirant 

al públic i veient com els meus amics m'animaven. 

Com ha estat el tracte de la gent del programa? El públic? I als altres concursants? 

Anca: Van ser amables, el presentador era simpàtic i divertit, el públic també ens va animar i amb els 

altres concursants no hi hi va haver gaire comunicació. 

T'han jugat una mala passada els nervis? Per què? 

Said: Sí, perquè era la primera vegada que feia algo així. En teoria jo no havia de participar però en 

Pol es va posar malalt i m 'ho van dir el mateix dia i també era perquè quan gravaven em feien riure. 
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CALIU sortides 

VIATGE FINAL DE CURS: BERLíN 

Els alumnes de 4t, han anat a Berlín durant una setmana. Tots han dit que s'ho han passat molt bé, 
i molts hi tornarien però amb el convenciment que va ser un viatge ... únic!!! Aquí en teniu imatges 

«12:30 del matí del 8 d'abril. Els alumnes qe 4t d'ESa arribem a Berlín, disposats a aprofitar al màxim el 
que segurament serà l'últim viatge que farem tots junts, 

El primer que vam fer en arribar, va ser anar a deixar les maletes a l'hotel ben ràpidament, perquè a baix 
ens hi estava esperant la nostra guia per portar-nos a una casa on els ocupes que hi vivien, hi exposaven 
el seu art. Després també vam anar a fer una visita a la Sinagoga i al famós mur de Berlín, pintat per ar
tistes d'arreu del món. Havia estat un dia feixuc, la majoria estaven cansats de tant caminar, és a dir que 
vam anar tirant cap a l' hotel a "descansar". Dic "descansar" perquè és clar, quan ajuntes quasi 50 alum
nes de 4t d'ESO, el més normal és que hi hagi passejades nocturnes d'habitació en habitació, o reunions 
nocturnes que s'allarguen fins les tantes, però, encara que alguns més que d'altres, tots estàvem tan 
cansats que vam acabar fent un bon son. 

La resta de dies van transcórrer més o menys igual, visites durant matí i tarda: l'Holocaust jueu, la Porta 
de Brandenburg, el Parlament, el Checkpoint Charlie, els museus (el Pergamon, l'Egipci i el de la Tècni
ca), el barri jueu, i el camp de concentració de jueus, que vam dedicar-hi tot un matí en anar a visitar-lo 
(aquell lloc ens feia posar la pell de gallina quan pensàvem que allà mateix, fa uns anys hi havien viscut i 
també mort, en tan dures condicions, els jueus); i durant la nit, seguir "descansant". Però entre visita i 
visita, no ens va pas faltar temps per anar a comprar quatre souvenirs pels que ens esperaven a casa. 

S'acostava l'hora de tornar, però ens endúiem una petita part d'aquest Berlín que acabàvem de conèi
xer» 

Escrit de Meritxell Cruañas, 4t ESa A 

Fotos de Yolanda Pérez 
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Masl'alo~OS www.campingmaspatotxas.com·info@campingmaspatotxas.com 

SA RASCASSA 
HOSTAL -RESTAURANT 

OBERT DE MARÇ A OCTUBRE 

CALA D 'A IGUAFREDA, 3 - TEL. 972 622 845 
WWW.HOSTALSARASCASSA.COM- 17255 BEGUR 

~1-CO( 

" () ~ ~ 

PINTURA I DECORACiÓ 

CI. Enric Morera, 9 
17253 MONT-RAS 
(Girono) 

Tels .686 483 145 
646513523 

PI Forgas, 6 - Tel. 972 62 24 45 
17255 BEGUR (Girona) 

LAMPISTERIA IJS 
ELECTRICITAT 
CALEFACCiÓ 

"' INST. JOAN SERVIA S.L. 
Carles Servià Agustí 

Barris i Buixó, 22 (Les Palmeres, 5) - 17200 Palafrugell - Ap.Correus 253 
Tel. 972 61 0875 - M. 654530223 - a/e: inst.jssl@gmail.com 
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CALIU sortides 

COLÒNIES A LA VALL DE NÚRIA 

Els alumnes de 2'ESO vam anar de co lònies cinc dies a la Vall de Núria. Vam fe r excursions a les muntanyes de Nou
creus (2.799m) i Torreneules (2.713m) . Ens vam cansar molt però vam gaudir dels paisatges des de dalt del cim. També 
vam fer altres activitats com: escalada, orientació i jocs a l' aire lliure. En el nostre temps lliure els nois feien animala
des pels passadissos i les noies es passaven hores i hores arreglant-se a les habitacions, encara que alguns nois també es 
colaven amb elles! També ens passàvem hores mirant la tele o bé baixàvem al santuari de St.Gi l amb els te lefèrics 
( Tele-ous per a tots). 
L'última nit tothom va gaudir d'una bona festa-discoteca plena de música, divers ió i ba ll' Fins i tot els profes es van 
animar a ballar amb tots i totes! Han estat unes colònies genials, no només per els paisatges tan bonics, sinó perquè 
l'estada al refugi del Pic de l'Àliga va ser molt còmode i tothom s'ho va passar bé ! A tots ens van quedar moltes ganes 
de tornar-hi! 

Per Nerea Cabello i Sara Contreras, de 2nESO 
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CALIU sortides 

SANT PERE DE RODA 
Els alumnes de 2n d'ESO van fer una visita al Monestir de sant Pere de Roda, en una sortida 
organitzada conjuntament des de Socials i Religió. L'autocar els deixà al mirador del Puig
ventòs i, caminant pel Coll del Mosquit, arribaren a l'església prerromànica de Santa Helena. 

Des d'allà, feren el darrer 
tram que els portà fins al 
Monestir. La visita fou 
guiada pels alumnes de Tu
risme de l ')nstitut i el dia, 

,.~t':;iI esplèndid, va acompanyar. 
Anaren a dinar al Port de 
Llançà. 

PORTA VENTURA CALL JUEU 
DE GIRONA 

Els alumnes de 4t Els alumnes de Primer 
ESO van anar a Por- d'ESO de Religió van anar 
taventura. El diven- a Girona. Durant la sortida 
dres 3 de juny van van poder veure in situ el 
marxar aviat al matí Tapís de la Creació que 
per aprofitar el dia i havien reproduït a classe, 
van tornar tard al la Catedral amb el seu 
vespre. Sort que Claustre i la resta del Mu
l'endemà era festa... seu Capitular. Van dinar al 

l.l:~~~~~~~~~::::~~~~~ _______ ~ Passeig Arqueològic i ben 

dinat van portar a terme una gimkama per Call Jueu de la ciutat voltant pels principals car
rers i els principals monuments. El temps va acompanyar, tot i que van caure quatre gotes 
per donar emoció a la sortida! 

COLÒNIES A LA NEU 

Els alumnes de primer d'ESO van anar de colònies a la 
neu, la famosa "esquiada". Van estar a la Masella durant 
tres dies amb monitors que els van ensenyar a esquiar 
alguns i a d'altres a perfeccionar el seu estil. El balanç va 
ser molt positiu - tot i que no va nevar! 
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CALIU ex al umnes 

ÈRIC ORTIZ 
Mecànic i viatger 

INSTITUT 

Com va ser la teva experiència a l'institut 
Baix Empordà? Molt bona. Repetiria algun 
curs, 4rt d'ESQ. 
Recomanaries a algú que vingués a 
l'institut Baix Empordà? Per què? Sí, a 
tothom perquè he passat l'època difícil aquí 
i m 'ho he passat molt bé amb els professors. 
Hi ha molta diferència a l'institut de 
quan tu vas venir a estudiar? Sí, moltíssi
ma sobretot per les obres. 
Eres bon estudiant? Sí, a cursos més o a 
cursos menys, a 20n i 3er d'ESQ. 
Entre quins anys vas vindre a l'institut? 
Del curs 2000-2001 al curs 2004-2005. 
T'agradaven els professors que tenies? 
Sí, molt. Sempre hi havia algun que no 
m'agradava ... 
Encara mantens contacte amb algun pro
fessor o company ? Sí, sempre que puc 
vinc a fer la visita a l'institut. 
T'agradaria tornar a estudiar a aquí? 
Si pogués repetir, estaria molt content. 
Quin va ser l'últim cop que vas venir a 
l'institut? Per la jornada de portes obertes. 
Què vas fer després de l'ESO? Treballar i 
estudiar electromecànica i compaginat amb 
la feina. 

OFICI 

Com és que et vas interessar en ser mecà
nic? Perquè el meu pare és mecànic i em ve 
de petit. I m'agradava remenar les coses de 
la bici i sobretot quan vaig anar al meu pri
mer rally. 
Actualment estàs treballant? Sí, a una em
presa que es diu Autoremolcs Girona. 
A quin lloc està l'empresa? A Sarrià de 
Ter. Hi sóc des de que vaig acabar l'ESQ. 
Què arregles? Camions i autocars. També 
remeno electrònica i mecànica. 

VIATGES 

Has viatjat molt? Sí, de vacances a Irlanda, 
el País Basc, Milà; i per treball a Rotterdam, 
Amsterdam, Alemania ... 
T'agrada viatjar? Sí, moltíssim. El que 
menys em va agradar va ser Eslovàquia però 
com era de treball no podia escollir. 
T'han agradat on has anat? Sí, moltíssim. 
Has après alguna cosa? Sí, a espavilar-me. 

FUTUR 

Quins plans de futur tens? Primer haig 
d'agafar més experiència a l'empresa i des
prés m'agradaria portar un taller o si no ser 
cap de taller. 
T'agradaria seguir estudiant mecànica? 
Sí, és al que em dedico quan plego: restauro 
el meu cotxe. 
I alguna altra cosa? Fer algun curset de sol
dadura o carnets de camions; sempre has d' 
estudiar alguna cosa per compte de l'empresa. 

PERSONAL 

País: Regne unit. 
Menjar: Haluska casera de Eslovaquia. 
Vacances: Finlàndia coincidint amb el rally. 
Record l'institut: El companyerisme amb 
els de la classe. I a mecànica vaig riure mol
tíssim. 
Un profes
sor : Mon
tse Vilase
ca, Carmen 
Iborra, Pilar 
Valenzuela, 
etcètera. 

MOLTES 
GRÀCIES 
I MOLTA 
S ORT, 
ÈRIC!!! 
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CALIU 

En Noé Aguilar, de 3rA, autor de l'entrevista, amb la Sara de 
Dios que sosté la seva novel -la, La Rebelión 
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CALIU aules 

AULES PLENES DHISTÒRIA 
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CALIU reportatge 

LES MASCOTES DE LINSTITUT Sara Contreras, Nerea Cabello 2n 

Serp Pitón blanca 
Propietari: Alex Purusniuc 
PD: Actualement la serp 

està morta ... 

Reina 
Propietari: Nerea Cabello 
PD: És la reina de la casa! 

Nona 
Propietari: Alba Romero 
PD: És molt simpàtica i es 
mossega la cua quan 
s'avorreix. 

Luna 
Propietari: Joel Pérez 
PD: Sempre està a la lluna! 

Duna 
Propietari: Laura Subirana 
PD: Serà la nova estrella del 
futbol. 

Eisa 
Propietari: David Samper 
PD: Va estar a la gossera de 
Barcelona. 

Macarena . 
Propietari: Jordi Gonzalez 
PD: Li encanta la síndria. 

Nayara 
Propietari: Nerea Cabello 
PD: És sanguinària, mosse
ga molt! 
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Charly 
Porpietari: Andy Giménez 
PD: Dorm molt. 

Roc 
Propietari: Xavier Puig 
PD: Un futur tenista! 

Flaix 
Propietari: Jordi Gonzalez 
PD: S~lta la reixa de la 
claveguera. 

Tack 
Propietari: Diana Frigola 
PD: És molt hiperactiu . 

Saitor 
Propietari: Ariadna Martín 
PD: És tan gran com un 
cavall i dorm tot el dia. 

Quino 
Propietari: Morad El Aasraoui 
PD: Truqueu-lo si necessi
teu arreglar les sabates! 

<. 

Capri 
Propietari : Sara Contreras 
PD: Tothom s'espanta quan 
el veu, però és molt cari
nyós. 

Bruno i Capi 
Propietari: Morgan Thivisol 
PD: En Bruno és molt 
carinyós, i a en Capi 
li agrada molt jugar. 

Els petits es diuen Qashqai i 
Q-lexus i la mare Misioni, té 7 
anys i és molt tossuda però 
quan vol és molt carinyosa. 
Propietària: Xènia Marquès 



CALIU solidaritat 

Montserrat Serrana Per Aleix Oliva, de 2n ESO 

Us oferim una entrevista de la fundadora d'una ONG de Palafrugell : PRO-EDUCAT 
.. 

Qui va fundar l'ONG ? 
La presidenta fundadora vaig ser jo, després d'haver estat 14 anys treballant 
com a voluntària a el Salvador. 

On es va fundar? I quan? 
Es va fundar a Palafrugell l'any 2006 i actualment tenim una delegació a Sa
badell i properament a Rubí 

'-~I~ 
Per què us va inspirar el Salvador? ~~è 

Vaig conèixer el Salvador arrel del con~licte armat que es va donar durant la PRO-P"PUC.ART 
dècada dels anys 80; llavors en el 1992 amb els acords de Pau s'obria la 
perspectiva de reconstruir el país molt castigat per aquest conflicte i s'obria una esperança per a la 
gent més pobre del país els quals havien estat reivindicant un dret d'igualtats 

Quina és la vostra tasca? 
Treballem amb els sectors més desfavorits de les zones rurals: nens, joves, dones i tercera edat. 
Tenim diversos programes de beques d'estudis per als joves que volen estudiar a l'institut i degut a 
la manca de recursos econòmics no poden pagar-se els estudis. També treballem per sensibilitzar a 
la societat de les diferències socials que existeixen en el país, així com educar en una cultura de 
pau. 

Quins projectes heu realitzat? 
Vam construir primer el centre de DIA per a la tercera edat en una zona rural del Salvador; aquest 
centre treballa amb 19 comunitats , aproximadament amb uns 650 avis i àvies. Vam crear una biblio
teca; la vam equipar amb ordinadors. Tenim un projecte d'educació amb els nens de la llar d'infants 
de 2 a 6 anys, amb una beca de menjador i sanitat, (fem una revisió mèdica, anàlisis de sang, 
d'orina,). També tenim un programa de beques d'apadrinament a estudiants d'escassos recursos 
per poder fer els seus estudis d'institut. 

Quins projectes teniu per realitzar? 
Actualment construirem una pista de bàsquet per a la comunitat on hi hauran entre d'altres una zona 
d'esbarjo , amb una taula de ping-pong, taulells d'escacs i amb il ' luminació d'aquest espai amb llums 
solars . Tenim la continuïtat del projecte de beques de institut el qual l'ajuntament de Palafrugell ha 
estat finançant durant 3 anys i aquest any els joves becats ja es graduaran. Tenim altres projectes 
que estem elaborant amb la gent de la tercera edat, tallers ... 

Heu portat gent del Salvador a Catalunya? 
Sí, l'any 2009 vam portar una educadora de l'escola infantil de San Carlos Lempa amb els quals 
existeix un conveni de col ' laboració entre la llar d'infants des "Belluguets" de Palafrugell i aquesta 
llar d'infants de el Salvador. L'any passat al 2010 varem portar una diputada del FMLN (Frente Fara
bundo Martí por la Liberación Nacional) del parlament centreamericà (PARLACEN) a Palafrugell a 
fer una xerrada sobre la situació de la dona i el seu paper a la societat. 

Com és el dia a dia dels nens d'allà? 
Els nens del Salvador són nens que tot i que no tenen joguines i de vegades 
no tenen menjar, són nens molt feliços, els agrada molt estudiar per això ca
da dia es lleven a les 6 del matí , ajuden als pares a les tasques de la casa i 
desprès a les 8 van a escola fins al migdia. A la tarda quan arriben a casa 
fan els deures i tornen a ajudar als pares, per exemple: a munyir les va
ques ... 
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CALIU biblioteca 

LLIBRES AMB VIDA 
La Biblioteca és un lloc amb molta vida. S 'hi estudia, s 'hi fan treballs, s 'hi llegeix, s 'hi repa
sa, hi ha servei de prèstec de llibres, etc. L'Elena i la Maria que ens ho expliquen: 

Elena Latushkina 

En què consisteix la teva feina a la biblio? 
Ajudar als alumnes, buscar el llibre adequat i 
ordenar la biblioteca. 
Quin horaris teniu? 
De 10 a 12 al matí i a la tarda, el dilluns, di
marts i dijous de 17: 10 a 18:40 i dimecres de 
15:00 a 17:00 
Qui utilitza més la biblioteca? 
Els alumnes, i sobretot els de primer i segon. 
Els usuaris et demanen molta ajuda? 
Sí, molta. 
Des de quan estàs aquí? 
Des de fa 5 anys. 
Quina és la part de la teva feina que 
t'agrada més? 
Ordenar i decorar la biblioteca. 
Hi ha molt de silenci? 
Sí, però m'agradaria tenir més, encara. 
Has de demanar moltes vegades que callin? 
Sí, moltes vegades. 
Què hi fan a l'ordinador? 
Buscar informació, fer treballs, etc. 
Es pot anar al facebook o a minijocs o' al 
msm? No. De vegades deixo anar al correu 
amb el meu permís. 
Fan destrosses en els llibres? Els guixen? 
Jo he reparat molts llibres i n'hi ha molts de 
nous. Normalment la majoria cuida bé els lli
bres. Vaig trobar coses enmig dels llibres com 
cartes d'amor, entrades al cine de 1968, una 
tarja de Xile, una postal.. . 
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Maria Català 

Des de quant existeix la biblioteca? 
Des del 1996. 
Quants volums de llibres hi ha? 
10.000 documents catalogats. 
Què feu a la biblioteca? 
Guardem els llibres, els deixem amb prèstec, 
els alumnes poden venir a fer deures i utilit
zar l'ordinador. 
Quins són els horaris? 
Matí: De dilluns a divendres les hores del 
pati Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 17:10 
a 18:40 i dimecres de 15:00 a 17:00. 
Com podem saber si hi ha el llibre que 
busquem? 
Des de la biblioteca o per internet. 
Qui la utilitza? 
Els alumnes d'ESa, de batxillerat., cicles i 
professors. 
S'ha fet alguna reforma? 
Sí, al 2005 vam canviar de lloc la biblioteca. 
Abans estava on ara hi ha l'aula d'expulsats 
i la d'audiovisuals . 
Hi ha llibres de tots els gèneres? 
Sí, hi' ha llibres de tota classe. 
Des de quan estàs a la biblioteca? 
Des del 2005. 
Hi ha llibres molt antics? Sí, alguns. 
D'on venen els llibres? 
Els han comprat els departaments, els pares, 
l'ajuntament per Sant Jordi i la Biblioteca de 
Begur. 



CALIU consergeria 

DISTRICTE CONSERGERIA 
Amb dues consergeries i tres conserges, la consergeria s'ha convertit en un districte dins 
l'institut. Parlem amb en Josep Maria i les dues Roses ... 

1- Quants anys fa que fas de conserge? 
2- A quants col·legis has treballat? A q uins? 
3- Sempre has treballat de conserge? 
4- Quants anys portes treballant al nostre institut? 
T'agrada? 
5- Des de que vas començar fins ara, qu ins canvis 
has notat a l'institut i en els alumnes? 
6- Quina altra feina t'agradaria fer, si no treballessis 
de conserge? 
7- Per què vas triar la feina de conserge? 
8- Ens pots explicar alguna anècdota? 
9- Què més t'agrada d'aquesta feina? I el que 
menys? 
10- Què fas en el teu temps lliure? 
11- Quin horari tens? 
12- Quina és la cosa més difícil del teu treball? I la 
més agraïda? 

JOSEP MARIA CANES 

Em dic Josep Maria i tinc 60 anys. El meu tre
ball consisteix en atendre als alumnes, als pro
fessors i a la gent que ve a visitar l'institut. 
També faig fotocòpies i atenc el telèfon . 
1- Fa dotze anys. 
2- Aquest és l'únic. 
3- No. He estat treballant deu anys al museu 
d'Empúries. 
4- Moltíssim, si no ja m'hauria anat fa dotze 
anys. 
5- L'institut sempre està millorant i els alum
nes també. 
6- Miner en una mina d'or. 
7- Perquè hi havia una plaça lliure. 
8- Noem ve al cap cap anècdota. 
9- El tracte amb alumnes i amb els professors. 
No hi ha res que em desagradi . 
10- Llegir, escriure, escoltar música i tractar 
amb els meus amics. 
11- De les 8 del matí a les 3 de la tarda. 
12- Enfilar l'agulla quan has de cosir la faldi 
lla d'una noia o el pantaló d'un noi. 
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ROSA BURILLO 
Em dic Rosa Burillo i tinc 42 anys. La me
va feina consisteix en obrir l'institut, aten
dre els alumnes, fer fotocòpies i atendre el 
telèfon. El dijous a la tarda, revisar que 
estigui tot tancat i en ordre. 
1- Un any i mig. Sí. 
2- Aquest és el primer. 
3- No. De cartera, de missatgera, de caixe
ra de supermercat i auxiliar. 
4- Fa un any i mig 
5- Que els alumnes es fan mes grans. 
6- Cartera 
7- Perquè no hi havia cap altra feina. 
8- No ho sé. 
9- Estar amb els alumnes. No ho sé. 
10- Descansar 
11- 8:30 fins a les 15 i dijous 8:30 a 5. 
12- No ho sé. 

ROSA NIELL 
Em dic Rosa Niell, tinc 43 anys, i faig 
igual que la Rosa Burillo de conserge del 
institut. 
1- 11 anys, molts. 
2- Només aquest 
3- No, la noia dels envasos, peixateries, 
fàbrica de gomes ... 
4- Onze anys. 
5- Principalment que sou molt més alum
nes i professors. 
6- De moment no he pensat en cap altra. 
7- La feina que tenia no m'agradava. 
8- Una senyora va trucar i li van agradar 
els cursos i va preguntar si hi havia metro i 
com que no n 'hi havia, no va voler venir. 
9- El que més m'agrada és comunicar-me 
amb la gent i el que menys, que tots ho 
volen tot en el mateix moment. 
10- No en tinc gaire i quan en tinc 
m'agrada llegir una mica i sortir a fer una 
volta amb la família. 
11- De 9h a 13 h i de 15h a 18h. 
12- El que menys és que sempre faig de 
bruixa; la mes agraïda quant et trobes gent 
i et saluda. 



CALIU temps lliure 

EMP LlUR 
Sara Contreras, Nerea Cabello i Jordi Gonzalez, 2n 

Hem preguntat als alumnes de l'INS què fan en el seu temps lliure, i aquestes han estat les respostes: 

Què fas al cap de setmana? 
Els de primer es passen el cap de setmana jugant a l'ordinador, quedant 
amb els amics i la família. Alguns van a la platja o no fan res. 
Els de segon diuen que fan el mateix, excepte quedar amb la família. 
Fan esport, juguen a bàsquet i futbol. 
Els de tercer practiquen diferents esports, queden amb els amics o bé 
es queden a casa dormint, jugant amb l'ordinador, mirant la tele o sen
se fer res. 
Els de quart queden amb amics o s'estan a casa estudiant i fent esport. 

Quanta estona estàs a l'ordinador, el cap de setmana? 

Els de primer s'hi estan una mitjana de 4 hores. 
Els de segon s'hi estan una mitjana de 3 hores. 
Els de tercer s'hi estan una mitjana de 3 hores i mitja. 
Els de quart s'hi estan una mitjana de 3 hores. 

Cada quan vas al cinema? 
Els de primer hi van cada dues setmanes, cada mes o no hi van. 
Els de segon hi van cada dues setmanes, cada mes o nomé6 quan hi ha 
una peli que agradi. 
Els de tercer hi van cada un o dos mesos. Alguns diuen que mai. 
Els de quart hi van cada dues setmanes o cada mes. Si surt una 
pel'lícula bona o mai. 

Què mires a la tele? Quanta estona? 
Els de primer miren dibuixos, Disney, sèries i programes .en una mit
jana de 2 hores. 
Els de segon miren dibuixos i sèries i s'hi passen una mitjana de 3 
hores. 
Els de tercer miren sèries en una mitjana de dues hores i mitja. 
Els de quart miren sèries i notícies, en una mitjana d'una hora. 

Què fas a l'estiu? 
Els de primer se'n van a la platja, miren la tele i se'n van de vacances. 
Els de segon van a la platja, estudien, queden amb els amics i dormen. 
Els de tercer van a la platja i queden amb els amics. 
Els de quart van a la platja i alguns practiquen esports. 

Què prefereixes: Platja, piscina o muntanya? 
Els de primer: Un 50% prefereixen la platja, un 40% prefereixen piscina i un 
10% la muntanya. 
Els de segon: Un 80% prefereixen la platja, un 10% la piscina i l'altre 10% 
la muntanya. 
Els de tercer i quart: Tots prefereixen la platja. 
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CALIU reportatge 

RÈPLIQUES QQ 
A l'institut hi estudien «rèpliques»; és a dir, germans i germanes de diferents edats que s'assemblen molt o poc. En aquest 

reportatge els posem cara a cara per veure les seves similituds tan físiques com psicològiques. 

1.Quina relació tens amb el teu germà/ na? 

2.Què en penses del teu germà/na? 

3.EI/la saludes pel passadís? 

4.T'agrada tenir germà/na? 

S.Si li passés alga et preocuparies per ell? 

6.Us expliqueu les coses íntimes? 

7.Us feu costat? 

8.Teniu coses en comú? 

9.Colacao o Nesquik? 

lO.Blanc o negre? 

11.0rdinador o llibres? (a l'hora d'estudiar) 

l2.Casat/da o solter/a? (en un futur) 

Sènia Ametíler Júlia Ametller 

1.Molt amistosa 8.Sí la roba, etc. 1.Una bona relació 7.hm ... Sí. 

2.Tinc sort de tenir-la, 9.Nesquik de germanes. 8.Clar, els gustos i les 

és una germana agradable. 10. Blanc 2. Que és bona nena, dues tenim amics 

3.Sí, molts cops. 11.0rdinadors però una mica tonteta . en comú . 

4.Sí. 12.No en tinc 3.Normalment sí. 9.Colacao. 

S.Clar! ni idea . 4.Sí O.Negre 

6.Algunes 

Joan Calabús Vidal Calabús 

1.A vegades bona i a 7.No. 1.Dolenta. 8.Els dos fem futbol 

vegades dolenta. 8.La roba i la play. 2.No em cau bé. i juguem a la play. 

2.A vegades va molt de xulo. 9.Nesquik 3.De vegades. 9.Colacao. 

3.No, em fot una colleja i 10. Blanc 4.No m'agrada. 10.Blanc. 

de vegades jo a ell. 11. LI i bres. S.Depèn de la gravetat. 11.0rdinador. 

4.NO! 12.Casat. 6.No! 12.Ajuntat sense casar-
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CALIU 

Andreu Iruela 

1.Bona. 

2. Em cau bé. 

3. Mare meva! 

4. Sí. 

s.Sí. 

6. No totes. 

Valdivia 

1.Una mica dolenta, 

però va millorant. 

2. És un xulo. 

3. No. 

4. Depèn de perquè. 

s.Sí. 

Julia Plaja 

1. Força bé, però tampoc 

parlem gaire . 

2. És una mica garrepa 

9. Colacao. 

10. Blanc. 

11. Ordinador. 

12. No ho sé. 

8. No. 

9. Colacao. 

10. Negre. 

11. Ordinador 

12. Solter. 

6. Oi tant que no! 

7. No, no li explico. 

8. Sí, música, físic,etc. 

però simpàtica, quan vo l. 9. Cap. 

3. Sí. 10. Negre. 

4. Sí. 11. Llibres. 

Sara Contreras 

1.Molt bona. 7. Sí. 

2. Que és molt bona persona 8. No moltes. 

i me l'estimo molt. 9. Colacao. 

3. A vegades! 10. Blanc. 

4. Sí. 11. Ordinadors. 

5. Clar! 12. Casada. 
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reportatge 

Julià Iruela 

1. Bona, més que abans. 9. Nesquik 

2. Que és un màquina . 10. Blanc. 

3. Sí. 11. Ordinador. 

4. Sí. 12. Casat. 

5. I tan que sí! 

6. Depèn. 

Rubén Valdivia 

1. Normal. 9. Colacao 

2. Molesta molt. 10. Blanc. 

3. A vegades. 11. Llibres. 

4. A vegades. 12. Casat. 

5. clar! 

6. A vegades. 

8. Algunes, música, 

Laura Plaja 

1. Ens barallem a vegades, 8. Sí, de menjar, saba-

però bé! 

2. 

3. A vegades. 

4. Sí, 

5. Sí! 

mai. 

7. Sí, a vegades. 

Anna Contreras 

1.Molt bona! 

2. Molt carinyosa. 

3. Clar. 

4. Clar. 

5. Es clar que sí! 

6. Sí. 

8. No. 

tes, etc.. 

9. Colacao. 

10. Negre. 

11. Llibres. 

12. No ho sé però no 

9. Cap. 

10. Negre. 

11. Llibres. 

12. Casada. 
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CALIU 

Alba Paez 

1.Súper bona . 7. Sí. 

2. Molt simpàtica, molt guapa, 8. Sí, la perso-

em cau bé però em crida molt. nalitat. 

3. Sí. 9. Nesquik. 

4 . Sí. 10. Blanc. 

5. I tant! 11. Llibres. 

David Ro·as 

1.Molt bona, encara que no 7.Sí, de vegades 

parlem gaire . 8.Algunes coses, 

2. És bona persona, a l'esport ... 

vegades antipàtic i graciós. 9.Colacao. 

3.De vegades. 10. Negre. 

4.Sií11.Llibres. 

at 

Samir El Khouli 

1.bona. 8. Sí, el futbol. 

2. Bon germà . 9. Colacao. 

3. Sí. 10. Blanc. 

4. Sí. 11. Llibres. 

5. Sí. 12. Casat. 

6. No. 

Lina Dalmau 

1. Ara molt bona. 8. Sí, les dues 

2. És guapa, una mica manaire simpàtiques, 

i simpàtica a vegades. 

3. Sempre. 

4. Molt! 

5. Moltíssim! 

físic, facilitat 

per fer amics. 

9. Cap. 

10. Blanc. 

12. Casada. 
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reportatge 

Míriam Paez. 

l.Molt bona. 8. Sí, música, llibres, 

2. Em cau bé però a vegades aficions. 

és molestosa. 9. Colacao. 

3. Sí O. Negre. 

4. Molt! 11. Llibres. 

5. Clar que sí! 12. Casada. 

Alex Ro·as 

1.Bona. 9. Nesquik 

2.Que és bon noi. 10. Blanc. 

3.A vegades. 11. Llibres. 

4.Sií 12. Casat. 

5.Clar! 

6. N'o. 

8. Futbol. 

Ismael El Khouli 

1.Una bona relació 7.hmmm .. . Sí. 

de germanes. 8.Clar, els gustos i les 

2. Que és bona nena, dues tenim amics 

però una mica tonteta. en comú. 

3.Normalment sí. 9.Colacao. 

4.Sí. 

6.Algunes 

Elisenda Dalmau 

l.Cada dia ens 

portem millor. 

10. Negre 

6. Jo sí però ella a mi no 

7.Sí. 

2. És pesada, desordenada, 8. Sí, el físic i que 

poc madura i molt llesta som simpàtiques. 

i bona persona . 9. colacao. 

3. Sí. 10. Blanc. 



CALIU 

Simi na Falaus 

l.Molt bona. 

2. Simpàtica. 

3. Sempre. 

4. Sí. 

S.Sí. 

6. Sí. 

Calin Gorza 

(Calin) 

8. Sí, els gustos. 

9. Nesquik. 

10. Blanc. 

11. Llibres. 

12. Casada. 

(Ovidio) 

1. Bast ant bona. 

2. Bon noi . 

3. Sempre. 

4. Clar. 

5. Clar. 

6. No. 

(Ovidio) 

Estera Falaus 

1.Molt bona . 

2. Llesta, guapa ... 

3. Sempre. 

4. Sí. 

S. Sí. 

6. Sí. 

(Laura) 

1. Bona. 

2. Bona noia . 

3. A vegades. 

4. Sí. 

5. Clar. 

6. No. 

8. No. 

9 . Nesquik. 

10. Blanc. 

11. Llibres. 

12. Casada. 

9. Colacao. 

10. Negre. 

11. Ordinador. 

12. Casat 

1. Molt bona. 1. Molt bona. 9. Colacao. 

2. Manaire, però bona persona. 2. Molt enèrgi c. 

3. Sí. 3. A vegades. 

4 . Sí. 4. Sí 

5. Clar. 5. Clar. 

6. Sí. 6. No. 
" rl , rl . . ==-- . . 
8. Amb en Calina estic més unida . ~. 

(Calin) (Laura) 

Ovidio Gorza 
1. Bastant bona . 1. Bona . 

2. És bon noi . 2. Guapa . 

3. Sempre. 3. Sí. 

4. Clar. 4 . Clar. 

5. Clar. S. Sí. 

6. No. 6. No. 

8. Música. 
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10. Blanc. 

11. Llibres. 

12. Casada . 

9. NesquiK. 

10. Blanc. 

11. Ordinador. 

12. Casat. 

reportatge 

Laura Gorza 



CALIU esports 

SKA TEBO ARO Joan, Sufian i Santi 
2NESO 

El skateboarding està relacionat amb la 
cultura urbana. Per abreujar se'l designa MATEO VOZMEDIANO 
simplement skate, que és també el terme 
utilitzat per nomenar el monopatí, taula Com et va venir aquesta afició per l'skate? 
sobre la qual es practica el monopatinat- Gràcies al meu cosí Marlon Vozmediano 
ge. Està relacionat amb la cultura de car- Quan fa que practiques l'skate? 
rer, amb l'art urbà, però molts skaters tot Dos anys i mig, però ho vaig deixar durant 3 
just patinen en carrers i / o places. anys perquè vivia molt lluny de l'skatepark i em 

TRANSFER OLLlE 

feia mandra anar-hi 
Com t'agrada anar amb l'skate, al skatepark 
o street? Les dues coses 
Quines taules fas servir? De tot tipus; jart, flip, 
ema, zero ... 
Dintre el teu temps, que és l'skate? És un hob
by perquè m'agrada fer coses que altres no sabri 
en fer i que es quedin al ·lucinats amb el que faig 
Quin va ser el teu primer truc? Ollie 
Quins trucs domines? Flip, Ollie, Varial Flip, 
360 Shove-it, Cavaleria 
Portes proteccions quan practiques? No 
Quin es el teu Skater favorit, o ídol? Cap. No 
m'agrada veure corn fan els trucs i després 
m'agrada fer-los. 
Quan temps hi dediques? 4 hores dos dies a la 
setmana i hi ha hagut vegades que m'he quedat 

· ftII_~ fins a 8 hores a l' skatepark 
Tens alguna afició a part del Skate? Sí, futbol. 
Vas aprendre sol o et van ensenyar? Moltes 
coses de les que sé les he après jo, però el meu 
cosí me n 'ha ensenyat algunes. 
Tens alguna contacte amb algun skater pro
fessional? No. 
Et vas trencar algun os patinant? Quines lesi
ons són més freqüents? No, però m'he caigut 
moltes vegades. 
Quant et val un skate? Depèn del tipus de pe
ces, n'hi ha que són més bones que altres. El mÍ

---- nim que pot costar un skate són 100 i 120 euros. 
Dintre el teu temps, què és l'skate ? Practico en 
el meu temps lliure. Em dóna temps de combi
nar-ho entre el futbol i els estudis. 
Per tu que és més important, l'skate o els estu
dis? M'importen per igual. Vull tenir l'ESO i 
seguir altres estudis però també vull saber bas

---. tant amb l'skate. 
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MULTIESPORTS 

1. A quina edat vas començar a practicar-lo? 
2. Per què vas escollir aquest esport? 
3. Quan i on el practiques? 
4. És un esport molt dur? 
5. Penses seguir practicant-lo tota la vida? 
6. Creus que podràs arribar a professional? 
7. A qui admires? 
8. Practiques algun altre esport a part d'aquest? 
9. A quin club pertanys? 
10. El material que necessites, És car? 

Tania Sanchez Ciclisme 
1. Als 6 a anar en bicicleta i als 9 a competir. 
2. Perquè és un esport solitari, que apart m'encanta. 
3. Tots els dies menys dilluns i dijous. A l'aire lliure, i 

quan toca gimnàs a casa . 
4. Moltíssim. 
5. sí, fins que pugui. 

Sara Contreras Equitació 
1. Cap als 9 anys 
2. Perquè tota la meva família el practica. 
3. AI meu camp, els caps de setmana a la tarda i 

algun dia entre setmana. 
4. AI principi sí, però després no, és un esport 

molt bonie. 
5. Sr, això espero 
6. No, només ho faig com a "hobby". 
7. A la meva germana i al meu pare. 
8. Si, vaig a caminar i a córrer. 
9. A cap club. 
10. Sr, bastant. 

Mateo Vozmediano Skate 
1. Als 9 anys. 
2. PerquÈ m'agrada. 
3. Dimecres i divendres a l'Skatepark de Pala. 
4. Bastant, et pots trencar moltes coses. 
5. Segurament. 
6. No ho crec, però m'agradaria. 

6. AI ciclisme és difícil arribar lluny. Però espero arribar 7. A ningú 
a complir els meus somnis. 8. El futbol. 

7. Alberto Contador 9. Teníem un grup que es deia bravefukers, però fa 
2 anys es va separar cada un a la seva bola. 

10.Bastant. La taula, rodes, paper de v~dre , eixos, 
cargols, rosques i coixinets. 

8. Dins el ciclisme també tinc entrenaments de córrer, 
fer natació, gimnàs ... 

9. S.C.Guixols 
10. sí, molt. 
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Pau Solís Bàsquet 
1. 3 anys. 
2. Perquè m'agrada i em ve de família. 
3. Dimarts i dijous, al poliesportiu de Palafrugell. 
4. Bastant. 
5. Sí, fins que pugui. 
6. No sé, però s'intentarà fer el possible. 
7. Kobie Bryant. 
8. No. 
9. B. C. Palafrugell. 
10. Sí, les bambes i la roba d'entrenar. 

Vidal Calabús MotoCross Alberto Ramírez 
1- 14 anys 

Scooter 

1- 6 anys. 
2- Perquè tenia un amic que ho practicava. 
3- A l'hivern. Als circuits civilitzats 
4- Una mica. 
5- Si tinc diners i em puc comprar la moto,sí. 
6- No se sap mai. 
7- -Travis Pastrana i en Jonhatan Bagoran 
8- Sí, el futbol. 
9- Cap grup. 
10- sr, molt. 

2- Perquè m'agrada 
3- Sempre que tinc una estona lliure, a Platja d'Aro. 
4- Depèn del dia. 
5- Crec que tots els esports tenen un final. 
6- Sí 
7-Ryan Williams 
8- No ' 
9- 9 transport ( Sant Feliu de Guixols) 
lO-Sí. 
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CALIU esports 

CAMPIONES DE GIRONA! 
L'equip cadet femení de volei de l'INS Baix Empordà, ha aconseguit proclamar-se 
campió de la província de Girona 

El Institut !NS Baix Empordà, a través del Pla d'Esports, ha treballat l'activitat de voleibol. 
Les noies de l'equip cadet han aconseguit el campionat provincial. Des d'aquÍ la nostra feli
citació!! ! 
Aquesta activitat ha estat realitzada per dos grups. Un d'iniciació format per noies infantils: 
Marina Durango, Clara García, Laura Subirana, Judith Garcia, Laura Manzano, Sara Espino
sa, Ahinoa Setién, Evelin Mite que han participat a les lliguetes organitzades pel Consell 
Comarcal y el patronat d'Esports de Palafrugell 
Un de perfeccionament format per noies Cadets: Marina Ramisa, Jessica Zamora, Paula Vi
ella. Kiria Frigola, Anca Rotariu, Sara El Alkiloui , Meritxell Cruañas ,Julia Plaja, Mireia 
Osuna, Noelia Gil i la Xenia Marqués. Han participat a la lliga gironina de voleibol femení, 
on han quedat primeres de grup després de perdre només un partit al llarg de tota la lliga. 
Des d'aquí volem felicitar l'activitat i, sobretot, la seriositat en que aquests dos grups han 
estat treballant al llarg del curs, així corn al suport de l' AMP A pel que fa als desplaçaments 
de l'equip cadet, i als Patronats de Begur i Palafrugell per les facilitats d'entrenar i jugar. 
La llàstima es que aquest any s 'han suspès tots els campionats de Catalunya, des de la cate
goria mini a la categoria Juvenil ( La crisi .. ) i ens hem quedat sense poder anar a Campio
nats de Catalunya. Però els dies 10,11 i 12 anem a jugar, corn a premi final, un Open de Vo
leibol a Mataró amb altres equips de Tarragona, Barcelona i Lleida. Esperem fer un bon pa
per! 
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NIL BUSSOT 
Entrevistem a en Nil, alumne d'Administratiu que practica moto-cross 

A quants anys vas començar el teu esport? 
Amb cinc a anar en moto i amb sis les competicions. 

Algun cop has pensat en deixar-ho? 

Sí, quan et va malament una cursa penses ho penses, però després penses que només és un dia. 

Competeixes amb altres persones de la teva edat? Quantes curses has guanyat? 

Sí, normalment la diferència és com a molt de 3 anys. De Girona, bastants i de Barcelona també. 
Qui és el teu ídol? 

J ames Steward. 

Corres amb un club o en solitari? Quin club és? 
Amb un club de Lleida. SIP Sport 

D'on has tret la moto que portes ara? l l'equipament? 
L'equipament me'l proporciona el club i la moto, la botiga em 
fa un descompte. La moto que porto ara és una TM 125cc. 

Vols seguir estudiant? Creus que tindràs temps per .fer 
les dues coses alhora? 
Sí, depèn de com vagi tot. M'agradaria fer el grau superior 
d'Administratiu. 

Quan entrenes per la muntanya, t'ho recriminen? 

Sí, ens han fet fora de bastants circuits. 

On entrenes normalment? 
A Palafrugell, en un circuit nou. 

Corres en circuits tancats o per la muntanya? 

Alguns estan a la muntanya, però tots són circuits tancats. 

Tens parella? Accepta el teu esport o no li agrada? 
Actualment no. 

Qui et patrocina? Quant temps fa? 
Va variant, ara mateix em patrocina TM, RT i motos BR 

Vols arribar lluny? 
Home, jo intentaré fer el màxim que pugui . 

Creus que tens futur en el món del motor? 
J o crec en mi mateix, si m'esforço puc arribar lluny. 

Quins dies entrenes a la setmana? 
Dimarts i dijous a la tarda i els dissabtes. 

Creus que el teu esport és car? 
Sí, per la gent que comença és molt car, però jo tinc la sort 
que el meu pare té una botiga de motos i per això puc seguir. 

Has tingut algun accident en moto? Hi ha molt de risc? 
Sí, em vaig trencar el radi fa tres mesos. A part d 'això he 
caigut molts cops però no m'he fet res greu. Sí, és de risc. 

De cara al 2011, quins campionats vols fer? 
Campionat de Catalunya sots 19, Campionat d'Espanya sots 
18, Campionat de Girona. I a finals d'any, segons com vagi la 
temporada, vull participar en una prova d'europeu. 
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CALI músics 

Adrià Peirò 
L'Adrià està estudiant Cuina. En el temps lliure, toca en dos grups. Ens ho explica ... 

Com és diuen els dos grups? 
1 r: Miralls trencats. 
2n: The Adrian's. 

Qui va tria el nom? Per què? 
Tots ells els vam triar entre tots. 
El primer perquè els va semblar original. 
El segon perquè la majoria dels components 

ens diguem Adrià! 
A quina edat vau començar a tocar junts? 

Als 14, 15 i 16 anys. 
Quines edats teniu ara? 

Tenim 17,18 i 19 anys. 

Quins instruments toqueu? 

Tre-,cals 

Guitarra rítmica, Guitarra solista, Bateria, i el 
Baix. Tenim de tot! 

actualement 
es mou entre la cui
na i la música: què se 
li dónarà millor? 

Quin tipus de música toqueu? 
1 r: Rock català. 
2n: Versions americanes, funky, rock and roll. 

Qui compon les cançons, la lletra, la música? 
Entre tots ho fem tot... però hem d'estar inspirats. 

De què Parlen les lletres de les cançQns? 
1 r: Parlen del món, de les situacions que es tro

ba un noi de la nostra edat i rotllos romàntics . 
2n: Sexe, droga i rock and ro ll !!! 

On assageu les cançons? 
1 r: A la casa del bateria. 
2n : A l'escola de música de Torroella, perquè a 
Can Genís de Palafrugell no hi havien hores (i a 
part ens cobraven) 

Quin nom rep la cançó que t'ha agradat més de 
les que heu composat? 
Déu ni do. 
On va ser el vostre primer concert? 
1 r: AI teatre de Sant Feliu, que feien un acte per re
collir diners per a una escola. El segon concert va 
ser especial perquè vam estar només nosaltres sols 
a l'escenari. 2n: A el Mariscal, de l'Estartit. 
Quina sensació teniu quant esteu tocant en un 
concert? 
1 r: Eufòria. 2n: Eufòria i xuleria . 
Se us fa difícil estudiar i estar a la banda? 
Sí ,molt. 
A quins grups admireu? 
ACDC, Foo Fighters, Led Zeppelin, Rise, Muse ... 
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MÚSICS A LINSTITUT BAIX EMPORDÀ 
En el nostre institut hi ha alumnes que els apassiona la música. Aquí en teniu alguns ... 

Sènia Ametl ler 

I-La guitarra espanyola 
2-Guitarra espanyola i el piano 
3-Rihanna 
4-Imagine, One, Frère Jackes 

1- Quin instrument toques? 

2- Quin és el t eu instrument favorit? 

3- Quin és el teu músic favorit? 

4- Quantes cançons saps t ocar? 

5- Quan fa que fas música? 

6- Tens alguna af ició a part de la música? 

7- Quant de temps hi dediques, a la música? 

8- Quins instruments domines? 

S-Fa un any 
6--L1enguatge i coral 
7-Quatre hores 
8-Piano i guitarra 
9-Pop i rock 
lO-Toco individual 

9- Quin estil de mú'sica t 'agrada? 
ll-Perquè m'agradava veure 
com la gent tocava la guitarra 10- Toques sola o acompanyada? 

sempre tenia molt d'interès per 
tocar-la. 11 - Per què l ' has t riat? 

12-Sí, a Begur 12 - Has fet algun concert? 

13-Sí, m01tes vegades 
14-Perquè en el fons tothom li 13 - Has actuat en públic? 

agrada la música. 14 - Per què recomanaries a algú que s'acostés a la música? 

Morgan Thivisol 

I-Piano 
2-Elpiano 
3-Cristopher Maeé 
4-Imagine, Titanic i Les Choristes 
S-Fa tres anys 
6-Llenguatge i coral 
7-Quatre hores 
8-Piano 
9- Pop i Jazz 
lO- En grup i individualment 
ll-M'agrada molt perquè quan escolta
va el piano era molt maco i sempre l 'he 
volgut tocar fins que vaig intentar-ho i em 
va agradar molt, i ara no paro de tocar-lo! 
12-Sí, Begur, Girona i París 
13- Moltes vegades 
14-Perquè és molt emocionant i interes
sant poder tocar un instrument. 
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Clara Valls 

I- La flauta travessera. 
2-La guitarra i la flauta tra
vessera. 
3-No és que tingui gaires 
referències, sobretot m'agrada 
reflectir-me amb els músics 
que sento. 
4-No les he comptat mai. 
S- Uns 6 anys més o menys. 
6--M'encanta llegir llibres i 
cantar. 
7-Faig 4 hores 
més estones lliures. 
8-La veu. 
9-Pop rock, alternatiu 

música 

música catalana està molt bé. CarIa Vargas 
lO-Toco sola, amb grup i orquestra. 
11- Els meus pares me'l van regalar. I-El violí 
12-Per que m'en vaig enamorar, quan el vaig 2-No en tinc cap en especial 
sentir sabia que era el meu. 3-La Rihanna 
13-Sí, a Palafrugell, a, Calella, bàsicament per 4- Moltes 
aques~a zona. També a Austr~a, Brusel·les.... . S-Música als 6 anys i el violí als 7 anys 
14- Es un món de fantasIa, et fa somIar 1 6--No 

il·lusionar-te. 7-Tres hores i mitja. Una hora de violí, 
~--------....- una hora de coral i una hora i mitja d' or
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questra 
S-Violí 
9-Pop 
lO-Faig les dues coses 
11-' Perquè m'agradava des de petita, 
m 'havia cridat l'atenció 
12-Sí, al casino de Begur i amb la coral 
vaig anar a Verona, Itàlia 
13-Sí 
14-Em relaxa, m'agrada, així aprenc una 
cosa nova i em convalida les hores de la 
classe de música! 
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RACÓ LITERARI 

L'afàsia 

Per Norbert Botella, profesor de Català 

Va entrar a classe de tercer d'ESO B aparentment com sempre, enèrgica, desimbolta, fent 
clac, clac, clac, amb els tacons. Va deixar la llibreta, el llibre de text i la bossa de mà 
damunt la taula. Aleshores fou quan va aixecar el cap i va mirar els alumnes. Dibuixà un 
somriure en el seu rostre i va obrir la boca per pronunciar el primer mot del dia. De segui
da va notar, però, una estranya coïssor a la gola. Tossí un parell de vegades amb el puny 
de la mà dreta a tocar els llavis. I intentà novament emetre el primer mot del dia. Obrí la I 
boca i ssssssssss només se sentí un fregadís d'aire, una alenada que sortia de l'interior i 
poca cosa més, cap mot. 
La Júlia començà a suar. Estava davant de vint-i-vuit alumnes, que la miraven ullsplens. 
Una altra vegada obrí la boca i l'hagué de tancar amb rapidesa, perquè cap so no en sortia, 
tan sols vent calent i humit. Entrecreuà la mirada amb un alumne del fons, que 
l'observava amb uns ulls petits. Ara' suava de manera abundant, sentia les axil'les com
pletament molles i les cames també. Podia perêebre com li creixien gotes a la nuca i 
com es precipitaven esquena avall. Començà a respirar de pressa, i a bufar, com si se li 
acabés l'aire. Es féu acompanyar aquesta acció amb la mà fent de ventall. I ho intentà no
vament, però tot el que expeHia la seva boca no tenia cap significat concret, era una me
na d'udol sord. 
Els alumnes -i ella ho sabia- eren l'obscur mirall on es reflectia. No li reflectien el rostre, 
sinó la por. Després de pensar això, i sense controlar del tot el que feia, començà, deses- I 
perada, com un peix agònic, a obrir i tancar la boca. Fou justament aleshores quan des 
del fons de la classe s'iniciaren les primeres rialles que, nervioses i encomanadisses, es I 
convertiren aviat en grasses riallades col, lectives. Tret d'alguna noia que li demanava si li 
passava res, la resta dels alumnes van viure aquesta situació com una impagable comèdia 
grotesca a la qual havien estat convidats de franc. 
La Júlia volia desaparèixer però no sabia com. Tancà els ulls, i ordenà els seus pensa
ments. Es va veure en una moto aquell matí, venint cap a escola. S'aturà al pàrquing de 
l'institut i se sentí immensament cansada. Havia dormit poc. Això li ho notà el Sr. Anto
nio, el conserge, quan va anar a demanar -li fotocòpies. Pujà al Departament i es barallà 
amb l'ordinador. Volia consultar el correu electrònic perquè tenia l'esperança de rebre un 
missatge. Cap notícia a la bústia de }'icstec. Ahir, just després de sortir de classe, s'havia 
ensopegat amb el seu exmarit. Fou una trobada casual. Ella el va veure primer i el va atu-

I rar pel carrer, i, entre riures improvisats, van parlar durant deu minuts. Ella hauria volgut 
que l'hagués convidat a prendre un cafè o una copa, però no va ser així. Abans de marxar, 
ell li va preguntar si encara estudiava tant. No sabia què respondre. S 'havia passat tota la 
vida entre els llibres per tal de ser una persona d'èxit i per guanyar-se el respecte de tot
hom, "que cap home et passi la mà per la cara, filla", li solia dir la seva mare. Tenia 
l'avantatge que era llesta i que ja de petita creia amb el que feia. Aquest convenciment 

I l'acompanyà durant tota la vida. A la primera va aprovar les oposicions de secundària i a 
la primera va obtenir la plaça de catedràtica del centre. 
Vivia sola, tenia un bon sou i escrivia llibres sobre didàctica de la llengua i de la literatu
ra. Si feia un article el publicava en aquestes revistes, que serveixen per fer currículum, 
que donen punts per escalar vés a saber on. Sabia que mentia en els seus escrits, que exa
gerava les contribucions pedagògiques i que inflava les experiències a classe, però això 
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ho devien fer tots; i en el fons, no importava a ningú si els exercicis de elocució poètica 
I tenien cap viabilitat a la classe de llengua de batxillerat. Per descomptat, als alumnes els 
importava una merda els diversos experiments a què els sotmetia la professora Júlia. 
Fins ara sempre havia pensat que fer classes, seduir els alumnes i rebre una mica d'afecte 

I a canvi era el substitut ideal als diversos fracassos sentimentals que havia viscut. Necessi- I 
tava l'admiració dels nois i de les noies. Fins i tot durant una època fantasiejà força amb 

lla possibilitat de tenir un ajJaire amb algun atlètic alumne de batxillerat. Es farien un fa
I vor mutu - pensava per justificar-ho- ja que de tots és sabut que els adolescents es de
leixen per caure en els braços d'una dona madura i bonica com ella. 

I A què treia cap pensar tot això en aquell moment? Va obrir els ulls i va veure tota la clas
se mig amotinada. Recordava perfectament què havia passat el dia anterior. Era la darrera 

I hora de la tarda. Ella s'havia endarrerit uns minuts - sempre ho feia- i quan va arribar a 
I classe va veure dos alumnes que es barallaven. Els altres nois i noies estaven drets fent 
rotllana. A còpia de crits va poder separar els que s'esbatussaven, i aleshores dedicà tota 

I l'hora a sermonejar-los fins que va sentir com un alumne li etzivà des del fons de la clas
se: ¡Cíllate ya, pava! Es va quedar corglaçada, per primera vegada, no va saber reaccionar 
a la insolència d'un alumne. Sentí que se li envidriaven els ulls i que aquelles paraules 
havien tocat una part molt profunda del seu món. Agafà la bossa i marxà de classe. Men
tre sortia, algun brètol cridà ¡ Vete, Zorra! 

I 

ESCLA VOS DE LA MODA 

Maria Ramon Granés, 41. A 

¡Qué día mas soleado! Miro por la ventana y decido salir a dar un paseo por el Portal de 
11 'Angel de Barcelona. Esta toda la calle llena de gente de todas las edades: abuelos, abue
llas, hombres, mujeres, chicos, chicas, niños y niñas; y de todas las procedencias que exis
ten: chinos, japoneses, franceses, australianos, ingleses, italianos y americanos. Todos son 
I tan distinto, pero a la vez, tan iguales . .cada uno de los que estamos aquí tiene su propio 
1 caracter, sus gustos y sus manías, sus pensamientos .. . ¿qué deben estar pensando en este 
momento? Seguro que cada uno esta pensando en alguna cosa distinta. Ahora decido fi -
jarme en las chicas y chicos que pasan por delante de mÍ. Una muchacha alta, otra mas 
baja, un chico guapo, otro que no lo es, una chica rubia, un chico moreno . .. Me aburro de 
mirarlos, ¡todos son iguales! Todas las jóvenes llevan unos vaqueros pitillo con botas, una 

I camiseta larga y una sudadera que les sale por debajo de una cazadora de piel de imita
ción y un pequeño bolso cruzado tipo Coco Channel. Y los chavales, todos con sus va

I quero s ligeramente pitillos que llevan por debajo del culo (¡no sé cómo pueden andar! 
Algunos parecen pingüinos) y unas deportivas de marca, con una camiseta de manga cor-

I ta y presumiendo de sus músculos: ¡Parecen clones! Todos son esclavos de la moda. Se
I guramente a algun os de ellos les in teresa este mundo y disfrutan comprando y vistiéndose 1 
con las prendas mas actuales. Pero yo creo que hay otra clase de personas que si no van a 

l "la última" o no van como todos los demas, se sienten presionados porque temen que en- I 
tonces no los aceptaran en su grupo, y yo me pregunto si realmente es tan importante el 
mundo de la moda. Quienes escogen cuales seran las tendencias de la siguiente temporada 
son algunos diseñadores, después nos las transmiten a través de los anuncios y al final, te I 
acostumbras tanto a ellas que aunque la primera vez que las ves no te gustan, acabas yen-

I do a las tiendas a comprarlas para ir a la moda. Parece ridículo que seamos tan facilmente I 

influenciables. Y después, me miro a mÍ. Tengo quince años, llevo unos vaqueros pitiUo I 
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con unas botas por encima, una camiseta larga con una sudadera que sale por debajo de 
mi cazadora negra de piel de imitación ... sí, definitivamente, yo también soy una esclava 
de la moda. 

TODO CAMBIÓ EN PRIMAVERA 

Meritxell Cruañas, 4t.A 

Una vez te consideraste afortunado por el mero hecho de tenerme cerca. Yo pensé que 
eras un ingenuo, o no, puede que simplemente me hicieras sentir un poco incómoda. Lo 
cierto es que ahora ya no lo sé, y es tarde para descubrirlo. I 

Yo sigo siendo la misma de siempre, aquella niña que conociste una tarde cuando ibas tan 
tranquilo hacia tu clase de música del lunes. Reconozco que me gustaste desde el primer 
momento que te vi, no eras un chico como los demas, lo percibía, sabía que era s especial. 
Odiabas la música de moda, te gustaba la música clasica, aún viendo que a los demas les 
pareciese de lo mas extraño. A mí no me parecía mal, la verd ad es que también me gusta. 
Aquél día ni hablamos, solamente nos miramos. No miento si digo que desde entonces 
han pasado ya cuatro años, fíjate, llevo cuatro años colgada de ti como una tonta y tú que 
no me hacías ni caso, y ahora que por fin te has dado cuenta de que existo, creo que ya no I 
me apeteçe compartir momentos contigo. 

Créeme cuando digo que no fuiste un capricho mas, como han sido todos los otros tíos 
con los que he estado, tú me gustabas, deseaba tenerte hasta el punto de la obsesión, pero 
una vez te conseguÍ, fue como si ya no me apetecieras, como si me hubieran pasado las I 
ganas de ti. Unos meses antes de la cita en el parque de delante la estación de tren, cada 
noche al llegar a casa, abría el ordenador rapidamente para comprobar si había alguna no
vedad relacionada contigo. Cualquier cosa me valía, un e-mail, una notificación del face
book . . . pero nunca había nada, siempre era yo la que daba el primer paso, la que te escri
bía algo en el muro para que te conectaras y hablaras conmigo. Después de muchos días I 
siguiendo esa misma rutina, me pediste que quedaramos el sabado por la tarde, yo acepté 
encantada y corrí a contarselo a mis amigas. 

El esperado día de la cita llegó. Racía un día de primavera precioso, idílico. Me planché 
el pelo y me puse monÍsima con el conjunto que sabía que mas te gustaría, pero cuando 
dijiste que te sentías afortunado, fue como si se me hubiesen abierto los ojos, sonó cusi, 

I no me gustó. Tú, el chico del que creí que estaba enamorada desde hacía cuatro años, de 
repente, empecé a verte distinto. Me sentí incómoda por primera vez en toda la tarde. I 

De esto hara un mes y medio mas o menos, y la verdad es que no hemos vuelto a hablar I 
I como antes, ya no te busco, no tengo el mismo interés en ti como tenía. Ayer me mandas- I 

I te un mensaje, querí as hablar conmigo, ni siquiera te contesté, no sabría qué decirte, la 
verdad es que yo no quiero hablar contigo, no tengo ganas, es como si te hubieses ido de 
mi vida, y no sintiese la necesidad de recuperarte. I 

Asúmelo, nunca ha habido nada entre nosotros mas alla de esas ganas que nos teníamos el 
uno del otro y que, ahora, yo he perdido, de hecho, puede que ni siquiera haya habido eso, 
puede que simplemente, todo hubiese sido fruto de nuestra imaginación. 

50 



CALIU humor 






