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A principi de curs se'ns va encomanar, a un parell de professores, d'organitzar la diada de Sant Jordi. De seguida
vam pensar a fer una revista en que participessin alumnes i professors i que fos un recull de les activitats dutes a terme
al centre, La primera tasca que se'ns presentava era motivar el personal de l'escola per tal que hi participés el major
nombre de persones possible. La motivació no va tenir gaire ressó, pero fina lment una colla de nois i noies, molt
minso si tenim en compte els alumnes que hi ha al centre, es van engrescar i amb ells ho hem tirat endavant. Així
mateix, alguns professors i alumnes del centre han col.laborat en l'edició de la revista amb l' aportació d'articles; a
tots ells volem agrair-los la seva contribució.

El resultat : aquesta mena de revista o fulletó (digueu-li com vulgueu) que ara teniu a les manso Tot l'equip de
redacció desitgem sincerament que us agradi i us volem animar ara ja a formar un equip de gent interessada per tal
d'anar pensant en la del curs que ve. Ja ho sabeu, penseu-hi!!

PINTADA DE MURAL

AUTOR: FERRAN GIRONA. 3r. D'AUTOMOCIÓ.

Repro ducció del dib uix que s'ha pinta t a la paret del pavelIó municipal el proppassat mes de rnarc, com una activitat més dins les jornades del Medi Am
bient, organitzades per l' Ajuntament de Pa lafrugelI, i segons la idea de les pr of, d'Etica.
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Ir. DIA
A les sis de la matinada del

sortir de l'escola els alumnes de
tres branques, en direcció cap ¡

va ser una mica llarg, perqu é te
ció d 'esquí.

Vam arribar a les pistes a les
els esquís pel camí.

Alguns van comencar a inter
alguna pista. A les dotze vam '
monitors de l'escola d 'esqui fl
tarda, que vam dinar.

Vam fer grups segons el nive
patacades per tothom (per a al

Enguany, la recent ma terni
en principi, de portar a cap la
insistencia d'un gru p d'alumr
de 3r. d ' Administratiu , ens va
fessors d 'anar-hi com a acornj
va l'organització, que és la ~

Gisela es va incorporar a la fl
ternitat, es va posar a organ
aquí, llistes per all á i un munt

Hem de dir ,ja per acabar, que aquesta
activitat s'ha inclós din s el programa
d'activitats Jornades del Medi Ambient,
orga nitza des per l'Aj untament de Pala
frug ell i qu e ha obtingut un cert ressó als
mitjans de comunicació .

Les professores organitzadores

LA PINTADA
DEL MURAL
A final s del 2n. trimestre, es va convo

car un con cur s de dibuixos entre els alu m
nes d' Eti ca de l r. , 2n. i 3r. de totes les
especialita ts, per ta l d' escoll ir-ne un i re
pr od uir-lo en un mura l a la paret del po
lisportiu . Els objectius qu e van motivar
aquesta pin tada van ser , básicament , dos:
la con sciencia respecte el medi , tema tre
ballat a les classes d'Etica pels segons
cursos; i netejar la paret del pavelló , ben
plena de grafitis .

FOTOS: Man el González (I r. Adm . C)
IL. LUSTRACIONS: Albert Gracia (2n. Elec.)

D'entre els 160 dibuixos rea litzats es va
escollir el de Ferran Giro na, de 3r. d' Au
tomoció, ja que era el més adequat a les
mides del mural i a lhora tractava un tema
molt actual i relacionat amb el medi
ambient. Els a ütors de la pintada han
estat un a representació d 'alumnes de
segon i s' ha dut a terme els dies 20, 21 i 22
de marc ,

Abans de port ar a cap aquest projecte,
l' Institut va presentar una memoria,
sol.licitant una subvenció als SSTT d'En
senyament , i es va demanar un permís a
l' Ajuntament per poder fer realitat el pro
jecte. Podem dir que ambdues adminis
tracions van respondre fav orablement i
ens van concedir una subve nció d 'igual
quantia . També es va ob tenir l'ajut i l'as
sessorament d' un pintor professional.
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Els alumnes pintors, en plena reina .

Visió panor ámica del mural i la paret ,

El grup de pintors al complet.
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'INTADA
MURAL

L'ESQUIADA 1991:
PORTE 1 PIMORENT

~n . trimestre , es va convo
de dibuixos entre els alum-
Ir., 2n. i 3r. de totes les

er ta l d 'e scollir-ne un i re
n mural a la paret del po
ibjectius que van motivar
1 van ser, b ásicament, dos:
'especte el medi , tema tre
asses d'Etica pels segons
r la paret del pavell ó, ben
l .

Enguany, la recent maternitat de la Gisela feia inviable,
en principi, de portar a cap la tradicional esquiada, pero la
insistencia d'un grup d 'alumnes, i en concret d 'un alumne
de 3r. d ' Administratiu, ens va fer decidir aun grup de pro
fessors d'anar-hi com a acompanyants. Pero encara manca
va I'organització, que és la part més difi cultosa. Quan la
Gisela es va incorporar a la feina, esgotat el permís de ma
ternitat, es va posar a organitzar la sortida: trucades per
aquí, llistes per all á i un munt d'enrabiades per la manca de

seriositat d 'una colla que, sense més ni més, es desdeien a
últ ima hora, com si fos cosa que es pogués decidir el dia
abans. Un crit d'atenció, dones, a aquelles persones que van
actuar de manera tan irresponsable. Bé, finalment vam
emplenar un autocar i la cosa va anar d'all ó més bé, cree
que difícilment hi podia anar més . 1 tot gr ácies a la Gisela
que, amb l'avantatge d'haver-ho fet altre s anys, va organit
zar la sortida i ens la va deixar a punt de caramel.

El grup de principiants disposats afer-se seva la pista .

alguns, per evitar-les, van baixar per les pistes a peu (Mario).

Havent dinat vam comencar a practicar sense monitors,
cosa que resulta forca bé.

A les sis de la tarda ens vam allotjar a l'Hotel Puigcerdá
(***). Les habitacions eren molt confortables, amb teléfon,
televisor (8 canals) i cambra de bany. L'hotel era nou de
trinca, feia ben poc que s'havia «estrenat» , Després d'ins
tal .lar-nos, vam anar a prendre un bany de relax a la piscina
climatitzada del polisportiu d'alláaaaaaaaaaa.. . .baix. EIs
que hi van anar amb els profes van arribar bé, pero els que
ens vam descarrilar vam trigar una «miqueta» més a trobar
lo.

Tots estávem molt macos amb els gorrets vermells, encara
que un mestre (Acuña) destacava pel seu gorret rosa.

Ir. DIA
A les sis de la matinada del dijous, dia 14 de marc, vam

sortir de l'escola els alumnes de 3r., 41. i alguns de Se. de les
tres branques, en direcció cap a Porte i P imorent , El viatge
va ser una mica llarg, perqué teniem ganes d'arribar a l'esta
ció d 'esquí.

Vam arribar a les pistes a les onze, després d'haver llogat
els esquís pel camí.

Alguns van comencar a intentar baixar, amb prou feines,
alguna pista. A les dotze vam comencar les classe s amb els
monitors de l'escola d 'esquí francesa fin s a les dues de la
tarda, que vam dinar.

Vam fer grups segons el nivell deis alumnes. Hi va haver
patacades per tothom (per a alguns més que per a altres) i

DIARI D'UNA ESQUIADA
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Vam marxar un 31 de
Flaca en direcció cap a E

Totes les meves comp.
i a la vegada una mica
comtal afer d'hostesses
experiencia nova i totes
nostra feina el millor po:

El viatge amb tren va
de fotos i alguns acudits

Per fi vam arribar a E
el nostre equipatge, sot:
l'alberg. En arribar al
veure un edifici forca gr
ens va desagradar a ton
mar, encara que al seu se

Una vegada instal.lad
pala u de Victoria Eugén
treballar que, per cert,
saló estava molt ben es
ens van explicar el que
nostres samarretes i des
fer una volta per situar
seria la nostra feina .

1 per fi, el dia 1, vam
molt atabalador, ple
informat bé sobre tot e
vam haver d'espavilar p

Pero, bé, tot i així el t
lar. La feina a informa
que em va permetre con
m'hi i a més conversar
que volien fer , etc. A
adhesius als nens, ene
pesats, perqué alguns r
deixaven de banda la
orientar-se sobre els seu

També em va agrad :
visitaven el saló i, bé, er

Les obres

Un aspecte de les obres e

Dia rera dia hem esta
terme al voltant del no:
nostre poble i la curios i
portat a fer una entreví:
obres.

El carrer de les Corts
produint les noves cons
1. - Quines obres fan i p
- Estem fent un desvia
cotxes no passin pel pol
com a descampat.
2. - Quina longitud tind
- Aproximadament un

Saló de rE
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3r. DIA
A les vuit, com sempre, estávem esmorzant i, després de

fer les maletes, vam arrencar cap a les pistes. Va ser el dia
més arriscat i quasi tots vam anar a «la Mina», que és una
pista blava amb una mica de dificultat. No cal parlar dels
més temeraris i valents, ja instruíts en la materia de l'esquia
da (oi, Francotte, Girona, Moret i companyia?)

Un grup de suicides van baixar de totes les maneres possi
bles i com van poder, i van tastar la fondária de la neu fora
pista . Un, fart de caure, es va estirar sobre els esquís i va
aconseguir de lliscar un metre (Mario),

1 ja, amb l'intent fracassat de quedar-nos tot el cap de set
mana, vam tornar molt tristos cap a casa, amb prou ganes
de prendre una bona dutxa i apalancar-nos alllit.

ESPEREM TORNAR-HI L' ANY QUE VE!!!

Un grup d'assistents a I'esquiada

Els hornes de Patrick's

A les onze vam anara un Pub, a Llívia, on ens van passar
el vídeo de l'esquiada.

En tornar de l'hotel molts se'n van anar a la Disco la
Gatzara, on hi havia molts de palpaires.

mantega i melmelada de préssec, café amb llet, i uns crois
sants torrats que es desfeien només de tocar-los (Oriol) .

A les nou vam sortir cap a les pistes. L' esquiada va ser
positiva, amb alguna excepció (Susann a).

A les dues vam pujar al refug i a menjar uns pegats de carn
(de qui sap que) amb molt de gust (noteu la ironia?), en
forma d'hamburguesa (Quin estalvi!!!). Fastigosos ... (no és
per res).

De tant que s'hi feia, la Mari va trencar una bota d'esquí
(de la Marta E.) i un altre, en baixar del telecadira va trencar
un pal (Mario) ¡jPATAPLAFF!!. Un altre es va esmorrar
contra el remuntador [va ser un petit bony de res! (Nuri) .
Uns alt res per poc es queden penjats del telecadira donant
voltes (Carlitos i Alenyá), 1 és que l'Alenyá va ser el prota
gonista de quai totes les caigudes!

A les cinc vam marxar cap a I'hotel i d 'aqui vam agafar
l'autocar per anar a la piscina, encara que algunes (les últi 
mes, com sempre) van arribar-hi amb el cotxe del director
de I'hotel (Mari, Nuri, Susanna, Sara i M. José). Després
d'un bon bany, vam tornar a l'hotel a sopar (explicat).
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En Carlitos, i en Moreno a 2n. pla.

A les nou va comencar el sopar:
- Ir. plat : sopa de fideus (fada)
- 2n. plat: macarrons, una mica descolorits , amb queixes

d'alguns a qui no va arribar a temps el formatge (Martín) .
- 3r. plat: pollastre amb patates i xamp inyons al forn, tan

bons que volaven dels plats (Mari) .
- postres: un gelat de xoco; que en va de bé pels grans! (ac

né). Els deixa així de grossos! (X. Ruiz)

Cal dir que va ser un sopar d'enganyifa per complaure'ns,
ja que l'endemá van fer una fotocopia incolora (espaguetis)
del sopar anterior.

A les onze, qui va voler va anar a la discoteca Patrich's,
on algun profe va prendre «un parell» de canyes ¡¡¡quina
canya!!! (Oriol). Les profes eren una mica fades i no van
voler venir a la disco; s'hi estava tan bé al llit! (oi Xon i
Teresa?)

Oi Quin goig Que fan la Mari i en «Cala»?

'\.

20. DIA
Una musiqueta molt maca ens va despertar, encara que

no a tots (eh!, Pepl),

A les vuit vam comencar a esmorzar. Torradetes amb

1_ - -
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Saló de I'Ensenyament 1991
Vam marxar un 31 de gener a les 8 h . des de I'estació de

Flaca en direcció cap a Barcelona.
Totes les meves companyes i jo estávem molt il.lusionades

i a la vegada una mica nervioses pel fet d'anar a la ciutat
comtal afer d'hostesses a la Fira de l'Ensenyament. Era una
experiencia nova i totes anávern amb la intenció de fer la
nostra feina el millor possible.

El viatge amb tren va ser curt i agradable, amb una sessió
de fotos i alguns acudits.

Per fi vam arribar a Barcelona i carregades «a tope» amb
el nostre equipatge, sota una forta pluja, ens vam dirigir a
I'alberg. En arribar al famós carrer Numáncia, 149; vam
veure un edifici forca gran, era I'alberg Pere Tarrés. Aquest
ens va desagradar a totes, pero ens hi vam haver d'acostu
mar, encara que al seu sopar no gaire.

Una vegada instal.lades i havent dinat, vam marxar cap al
palau de Victoria Eugenia per con éixer elIloc on havíem de
treballar que, per cert, segons la meya opinió cree que el
saló estava molt ben estructurat i era f'orca complet. Allá
ens van explicar el que havíem de fer, ens van donar les
nostres samarretes i després pel nostre compte vam anar a
fer una volta per situar-nos una mica en el que a l'endern á
seria la nostra feina .

I per fi, el dia 1, vam cornencar a treballar. Va ser un dia
molt atabalador, pie de nervis, ja que no ens havien
informat bé sobre tot el saló i els seus departaments, i ens
vam haver d'espavilar pel nostre compte.

Pero, b é, tot i així el tercer dia totes ho vam saber contro
lar. La feina a informació va ser el meu Iloc predilecte, ja
que em va permetre coneixer molt tipus de gent, relacionar
m'hi i a més conversar amb alguns joves sobre els estudis
que volien fer, etc. Ah! i fins i tot m'agradava donar
adhesius als nens, encara que a vegades eren una mica
pesats, perqu é alguns només s'interessaven pels adhesius i
deixaven de banda la importancia del saló per poder
orientar-se sobre els seus estudis.

També em va agradar forca comprovar les escoles que
visitaven el saló i, bé, em va fer molta il.lusió perqu é gr ácies

Foto: M. Ángels i Elena

Un aspecte de les obres que s'estan realítzant a tocar a I'institut.

Les obres que ens envolten
Dia rera dia hem estat veient les obres que s'estan duent a

terme al voltant del nostre Institut. L'interés que tenim pel
nostre poble i la curiositat han estat els motius que ens han
portat a fer una entrevista als treballadors encarregats de les
obres .

El carrer de les Corts Catalanes és un deis 1I0cs on s'estan
produint les noves construccions.
1. - Quines obres fan i per quin motiu?
-Estem fent un desviament cap a Llafranc, per tal que els
cotxes no passin pel poble. El tros de carretera vella quedara
com a descampat.
2. - Quina longitud tindrá la carretera?
-Aproximadament uns cinc quilórnetres.

5

Alguns deis alumnes del Módul II de Recepció i Serveis Turístícs, amb
uns companys de Cambrils.

a les visites d'algunes d'eIles em va permetre de veure alguns
amics del poble que estudien fora i que feia temps que no els
havia vist.

Per altra banda, l'estand de reforma va ser el més avorrit i
pesat, ja que no feien gaire cosa d'interessant: només fer
esperar a la gent el seu torn per parlar amb les persones que
informaven, donar adhesius, pero el que més vam fer va ser
enviar la gent que s'equivocava d'estand al correcte.

A I'estand de Fapaes no hi vam treballar gaire, encara que
va ser una experiencia maca perqué vam conversar amb les
persones d'aquesta associació i ens vam fer molt amics i cree
que vam ser uns bons col.laboradors, ja que ens van tractar
molt bé a tots i van tenir un bonic detall en convidar-nos a
sopar, que va estar d'alló més bé .

I pel que fa a les amistats, van ser totes molt maques,
sobretot amb la gent de Cambrils, per I'atenció que van
tenir sempre amb nosaltres en fer-nos un Iloc en les seves
festes i sortides per Barcelona.

Finalment, cree que aquesta experiencia ens va servir
d'ajut una mica per perdre la por sobretot amb el tracte amb
la gent , encara que una setmana, que tot i que va ser molt
cansada, ens va resultar POCo Suposo que mai podré oblidar
una experiencia com aquesta i espero que es pugui tornar a
repetir .

NOELlA CARMONA

3. - Quantes persones hi treballen?
-Unes vuit, aproximadament.
4. - Quant de temps es preveu que durin les obres?
-Aquestes obres esta programat d'acabar-Ies a finals de
maig o
5. - On anirá a parar la carretera?
- Anira des de PalafrugeIl a Calella i Llafranc .

• • •
També I'estadi és motiu d'arranjaments, amb els quals

segur que el nostre poble se'n beneficiara. L'entrenador
Josep Massa ha estat el que ha respost aquestes preguntes:
1. - Que fan a I'estadi?
-El renoven, ja que fa 18 anys que existeix i ja li calia una
millora.
2. - Quines millores s'hi fan?
-S'hi podran practicar més activitats esportives, ja que hi
haurá un paviment sintetic millor. Hi podrem fer cam
pionats importants. Abans només hi havia 6 carrils i ara ni
hi haurá 8. Les activitats que s'hi faran seran totes aqueIles
relacionades amb I'atletisme i diferents esports.

3. - Quant s'hauran acabat les obres?
-Esta previst d'inaugurar-Ies el dia 28 d'abril.
4. - Feia temps que s'havia planejat aquest projecte?
-Sí, feia molt, pero el projecte no s'ha pogut dur a terme
fins ara.

Tant els treballadors com I'entrenador han estat molt
amables de respondre les nostres preguntes.

M. ÁNGELS ¡ELENA
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Ens plau de reproduir el cómic realitzat per Antoni Hernández,
Jesús Aracil, CarIes Montes i Joan Ramon Moreno, de 2n. Admi
nistratiu C i que va obtenir el 2n. premi de la categoria E del
Concurs de Cómics, organitzat per l' Ajuntament de Palafrugell en
el marc de lesjornades de Tardor.

Presoners
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Vacaciones a Madrid

2.- Coro va arribar a SI

La clau per arribar a
frugell ha estat aplicar l

ge, dedicació i responsa

Quan vaig entrar a le
vaig veure que si volir
formar-me amb una b:
donar una bona respe
podien presentar al car
sabia, més segur em tro

Al cap d'un any va
Policia Local funciona
després també vaig ac:
Caporal.

El desembre de 198"
Palafrugell va pensar I

Policia a fi de reestru
donar-li un nou enfoca
oferir tal possibilitat, I
repte i d'una gran res
d'orgull . Malgrat la pe
l'Ajuntament em va h:
aconseguir la placa en
l'abri1 de 1989. Ara, ¡

aprenent tot alió necess

Sopa (proyecto),
un trozo de lomo transparente,

y de beber agua del grifo que, acompañada de un pan
seco, daba un cierto aire de pobreza.

De postres, una fruta.

N. TRIAS

Unes visites
«electrizants»

De ben segur que les dues visites van atreure els visitants,
ja que són temes ben relacionats amb la seva especialitat.

Els alumnes de 2n . d'Electricitat, acompanyats deis pro
fessors, senyors Poch i Fábregas, van visitar, el passat 20 de
desembre, I'empresa de manufacturació de conductors,
ACEBSA, de Riudellots de la Selva. La sortida va ser de
mig dia i els visitants van poder observar directament el
procés de fabricació deis cables eléctrics. També, el mateix
dia, els alumnes de 2n. Grau d'Electricitat es van desplacar
a Sant Quirze del Valles on van visitar la indústria Brouwn
Boveri, on apreciaren de ben a prop el procés de fabricació
deis motors eléctrics que s'hi produeixen. Els professors
acompanyants van ser en Jaume Font i en Narcís Trias.

[Bueno, en general se portaron bien!

Ester Bravo
M. a del Mar Muñoz

Elvira Mas

Hicimos lo que pudimos ya que el pub DIÁMETRO y
otros lugares fueron invadidos-con nuestra presencia.

Los de quinto, acompañados de Albert Quintana, como
ya tenían experiencia madrileña de días pasados nos
transportaron a mil y un lugares de «ensueño» . Se enrolla
ron cantidad .

Otro día nos decidimos a ir a la discoteca TITANIC,
donde pudimos disfrutar de una noche de luces y música
fuerte que nos hizo despertar del letargo en el cual nos
estábamos consumiendo.

Lo más duro resultó ser levantarse a primera hora de la
mañana para ir a «visitan> los diferentes monumentos
típicos de la ciudad y alrededores, así como el Monasterio
del Escorial, la Catedral, el Palacio Real, el Museo del
Prado.. . y un largo etcétera.

Las salidas nocturnas fueron hiper-limitadas, por no
decir escasamente aprovechadas (cuestión de horario).

Intentábamos comer el «menú» que nos servían, pero
entre la decepción de poder ingerir aquella dichosa «comi
da», la alegría fue que Dios nos hechó una mano colocando
un Burger King's aliado del Hostal para cojer fuerzas .

Nuestros acompañantes, los profes Mónica, Rosa An
gulo, Rosa Saló i el Guti, ¡muy marchosos!

Por cierto, el Guti y compañía hacían intercambio de
«pelas» y «chistes» .

Foto: Manel González

Después de pasar por un laberinto de pasillos en los cuales
crujían el suelo de madera, logramos divisar las cutres
puertas, (¡qué decepción!) . Aunque, gracias a Dios, al final
pud imos instalarnos.

Pero esto no fue lo peor, la hora de la verdad llegó
cuando bajamos a cenar. El «menú» fue este :

A la hora de hablar de la ruta podemos decir que fue un
poco agotadora, pero a la vez divertida.

Pasados los nervios iniciales y después de una cálida des
pedida nos pusimos en marcha destino a Madrid.

L'enjardinament del Centre
En aquesta fotografia, feta des de I'aula núm. 7, es pot

veure el nou jardí que s'ha fet, tot pie de plantes i algun
paper que els alumnes s'han dedicat a llencar. Com ja
sabem, els encarregats d'arreglar els espais oberts han estat
els alumnes del centre ocupacional per a disminuíts psíquics
«Tramuntana», de Palafrugell.

El grup de 2n. i els profes acompanyants, quasi al complet, als jardins
d' Aranjuez.

Pero tras el sorteo de las «pocilgas», perdón, de las
habitaciones, descubrimos que éstas se caían a trozos,
tenían un aspecto fúnebre al igual que su recepcionista, a
quien bautizamos con el nombre de Humpry Bogart por su
«gran parecido».

Después de unas cuantas paradas llegamos a la Gran Vía,
en Madrid . Pasadas diversas confusiones logramos encon
trar el escondido hostal, que parecía un museo de antigüe
dades como confirmamos más tarde.

c~·
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Entrevista
amb Josep Lluís Sancho,

Caporal de
la Policia Local

1.- Quan va cornencar a treballar en aquest ofici?

Vaig comencar el maig de 1984, quan, per diverses circumstáncies, vaig decidir deixar la meya
anterior feina en una fabrica de suro i ingressar a la Policia Local; després de reflexionar molt
sobre aquest canvi, ja que, per una banda, em trobava molt bé en el meu treball del suro, i, per
I'altra, no estava del tot segur de voler ser policia, ja que coneixia aquesta professió des de fora i
la meya idea era bastant errónia del que realment és ser un bon Policia local. Afortunadament, i
gr áciesa uns consells d'un bon amic, em vaig decidir per la policia .

3.- Li agrada el treball que fa?

Sí, malgrat les complicacions molt particulars d'aquest
treball. Em satisfá sobretot perqué em sento útil per als al
tres . És un treball que t'implica inevitablement en la lIuita
per millorar dia a dia el nostre poble i la nostra vida local.

De vegades em sento una mica frustrat per no haver sabut
transmetre als nostres veíns el missatge de «servei al ciuta-

«Cree que són ben po-
ques lespersones que treballen

per vocació (o oo)o Sí que cree en la
responsabilitat de les persones, en la dedi

caciá i en l'aprenentatge. Per aquestes vies,
qualsevol p ersona pot realitzar-se i a tro

bar-se a gust amb la sevafeina.

2.- Com va arribar a ser el que és avui?

La clau per arribar a ser Cap de la Policia Local de Pala
frugell ha estat aplicar els meus principis básics: aprenentat
ge, dedicació i responsabilitat.

Quan vaig entrar a la Policia Local com a guardia interí,
vaig veure que si volia ser un bon professional havia de
formar-me amb una base sólida de coneixement per saber
donar una bona resposta a tots els problemes que se'm
podien presentar al carrero Vaig veure també que, com més
sabia, més segur em trobava, més m'agradava ser Policía.

Al cap d'un any vaig ter I'examen d'oposició per ser
Policia Local funcionari, i vaig passar la prova. Dos anys
després també vaig aconseguir, per oposició, d'ascendir a
Caporal.

El desembre de 1987, el Consistori de l'Ajuntament de
Palafrugell va pensar que jo podria ser el nou Cap de la
Policia a fi de reestructurar I'escala de comandaments i
donar-li un nou enfocament, un nou estímul al cos i em van
oferir tal possibilitat, la qual cosa, per mi, va ser un gran
repte i d'una gran responsabilitat, i que em va emplenar
d'orgull. Malgrat la por al fracás, vaig acceptar i elPle de
l'Ajuntament em va habilitar com a Suboficial Cap i vaig
aconseguir la placa en propietat en concurs-oposició lliure,
I'abril de 1989. Ara, a pesar de tot, continuo estudiant i
aprenent tot alió necessari per perfeccionar-me i estar al dia.rt, acompanyats deis pro

van visitar, el passat 20 de
icturació de conductors,
.lva , La sortida va ser de
. observar directament el
lectrics. També, el mateix
ectricitat es van desplacar
isitar la indústria Brouwn
op el procés de fabricació
·odueixen. EIs professors
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Una p

Filigranes? Joc
raules? Pensamen
sió? No ho sabem
curiosos i divertit
mostra.

Hi ha noms de
mireu aquest on v
da Pom peu Faba:

Observeu aque
d'assisténcia: «,
loculista»,

Examen d'Hist
gent vivia en po
només en la ram
tema tres la ger
grans... »

Definicions i fr:
-Codonyat: «co
condons».
-Ban municipal
de complir tot
vincia»,
- «Un Fortuny é~

-Un dels prin
«Obalis d'Uclany
-Qui era M. LI
que va dir el qu
monjar».

Derivats de (
capar».

Cada divendres
reuneixo amb nois
agradable i apren
com la seva procec
per aprendre a
senyora que ens v
els moviments de
cop apresos els prs
ball, encara que a
repetir algun pas
Ametllers i es don
al migdia o a la ta
tenim la presencia
demostracions i el

Hola, aquí un
d'atenció per a la s

7.- Que opina deIs joves que van amb moto?

Penso que són joves. Penso que no són conscients deis
perills que comporta conduir una moto i penso que és molt
trist que per una irresponsabilitat inconscient innata a la
persona jove, es perdin vides amb futur, vides que no han
tingut temps de gaudir, i que per aquesta irresponsabilitat
podem perdre un futur gran científic, metge, un artista, un
gran atleta... Per la resta només veig que són joves,
persones que ja comencen a despuntar amb el seu propi ge
ni: uns són bons estudiants, d 'altres dolents, a alguns els
apassiona l'esport, la música, els cotxes esportius; alguns
altres comencen a tenir problemes amb l'alcohol o les dro
gues. EIs uns ja saben el que volen per al seu futur, els al tres
diuen que passen de tot. En definitiva persones, que lúnic
que els identifica és el fet de desplacar-se sobre una moto i
retre-li culte.

6.- Veste, practica algun esport?

No tot el que voldria. Quan puc practico el b ásquet i el
tennis.

de ciutats grans com Girona o Figueres i, en canvi, encara té
una infrastructura de municipi modesto També cal afegir
que és el centre comercial de tota una serie de petits pobles
que ens envolten: Mont-ras, Esclanyá, Regencós, Torrent,
Pals i fins i tot Begur; sense comptar els propis: Calella,
Llafranc, Tamariu i Llofriu. Aix ó fa de Palafrugell un nucli
mogut,' actiu durant tot I'any i no només durant la tempora
da d'estiu.

«A ixo és el que han
de fer els joves que con

dueixen una moto: Primer: Ser cons
cients deis perills derivats de la conducció
d'una moto. Segon: Adoptar les máximes

mesures de seguretat comencant per
l'ús del case, passant pel res

pecte de les normes de cir
culaciá i acabant pel

bon estat de la
moto.»

5.- Normalment, la Policia Local té molta feina?

Sí. Palafrugell és una ciutat que per a la seva activitat
quotidiana, ara com ara, ja s'enfronta a problemes propis

Jo em trobo molt a gust ara mateix amb el meu treball,
igual com ho he estat amb les al tres feines i no em plantejo si
rri'agradaria fer una altra cosa. Pero sí que estic segur que si
se'm presentés l'ocasió de canviar de professi6, si aquesta
fos atractiva i em compensés econ órnicament estudiaria
amb atenció la possibilitat de deixar la Policia Local.

He de dir que el meu gran somni hauria estat ser un bon
jugador de básquet i viure'n, pero un ha de viure tocant de
peus aterra i ser conscient de les seves limitacions i possibili
tats i jo no en tenia cap de fitxar amb el Joventut o amb el
Barca, i així dones ho vaig descartar deis meus plans.

4.- Li agradaria fer alguna altra feina?

Cree que són ben poques les persones que treballen per
vocació. És més, cree que aixó esta reservat a uns pocs afor
tunats que han pogut triomfar en all ó que van comencar
fent com a hobby: esportistes, músics, actors, ... Sí que cree
en la responsabilitat de les persones, en la dedicació i en
l'aprenentatge. Per aquestes vies, qualsevol persona pot
arribar a realitzar-se i a trobar-se a gust amb la seva feina.

da» que la nostra Policia Local vol donar, pero el mateix
treball quotidiá t'aixeca l'ánim quan veus que aquest treball
és efectiu i necessario

8.- Que els aconsellaria vosté?

Tenir una moto i conduir-Ia no és dolent, com tampoc ho
és esquiar, montar a cavall o tirar-se en paracaigudes.

Cada activitat té uns riscs d'accident. Jo li preguntaría a
un esquiador si es llanearía en un descens sense unes bones
fixacions als seus esquís, o a un paracaigudista si es llancaria
amb el paracaigudes foradat, o a Sito Pons si correría un
gran premi sense casco Tots dirien que no. Dirien que no
perqué són conscients del risc i del perill de la seva activitat i
saben que per no sofrir accidents o per evitar-ne els efectes
cal prendre totes les mesures de seguretat possibles.

Aixó és el que han de fer els joves que condueixen una
moto:

PRIMER: Ser conscients deis perills derivats de la conduc
ció d'una moto.

SEGON: Adoptar les máximes mesures de seguretat,
comencant per l'ús del case, passant pel respecte de les
normes de circulació i acabant pel bon estat de la moto:
llums, pneurnátics, direcció, frens ...

Amb aquestes condicions només desitjo que gaudeixin «a
tope» del plaer de conduir una moto.

L'únic que vold
vostres cossos i si
proposo que balle
agradable i diverti

Sincerament, Uf

I és de frane!
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El modernisme amb TV
és insólit

El passat 13 de novembre, els alumnes de 4t curs
d' Administratiu i els seus companys de 5e, vam fer una
sortida a Barcelona. EIs valents que aquest cop ens
acompanyáven: la Xon, en Teixi, la Rosa (Angulo) i en
Quixi. '

Molt matiners vam sortir de Palafrugell. Per l'auto
pista en vam arreplegar uns quants.

De primer, visita al museu d' Art Modern de
Barcelona. Ens esperava l'exposició: El Modernisme,
que ens va deixar molt satisfets, als qui vam optar
d'entrar-hi. El Museu esta situat al Pare de la Ciutadella,
molts s'equivocaren i van visitar el Zoo.

Arriba l'hora de dinar. L'escampada va ser total.
Després vam traslladar-nos amb autocar fins als

estudis de TV3. Vam quedar una mica decebuts, el fons
de les nostres pantalles és «una mena de muntatge de
retalls diversos tenyits de color». Vam trigar més temps a
entrar-hi que a veure els edificis en qüestió.

Abans del teatre, vam tenir temps de voltar per les
Rambles i sopar una mica.

A les vuit, més o menys, ja érem tots al Victoria. Vam
xalar molt amb l'Insólit, que ens havien preparat Vol
ras. D'un simple objecte: un ;paraigua, una maleta, uns
plats... es muntaven unes cor éografies impressionants.

Com que em conec i sé que tinc tendencia a enrotllar
me (no vull féT-VOS comprar 8 volums més d'aquesta
revista), ho simplificaré amb una paraula: Divertidís
sima!!!

a;::-=-~~==
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En la descripció d'un somni: «aquella
senyora era com la meya mare pero en
versió vella». Examen de Llengua i
Literatura Espanyoles:
-Frase con la palabra meteorológico
«Haora viene el tiempo meteorológico»
(mal temps) .
-Hubo corrido, ¿a qué tiempo pertene
ce? «A los años 60».
-«Los autosacramentales tratan del
tema del vino» (divino).

Examen d'anglés: el verb «tuvi» (to be).
1 ara ve l'ortografia. N'hi ha que es

queixen que és difícil. EIs alumnes creuen
que és massa senzilla i per aixó la
compliquen més. Observeu el culte que
donen al senyor Apostrof. En la nota
final trobareu les frases correctes.

«Peretgemple»: hem «s'hortit», «cepe
tilles», «cuan abian recullit la cosetja»,
«cronquet», «s'hap», «s'erviro», «baga
ment», «haborrit», «haburrir-se», «al
pati de l'institud d'he FP», «d'ona»,
«aurran», etc.

Pero no us desanimeu, l'altre dia una
mestra em va preguntar com s'escriu la
paraula vostél Tot s'ha de dir!!

Alumnades
Filigranes? Jocs malabarístics de pa

raules? Pensaments en la cinquena dimen
sió? No ho sabem pas, pero en tot cas són
cur iosos i divertits. Anem a veure'n una
mostra.

Hi ha noms de carrers estranys, pero
mireu aquest on viu un alumne: «A vingu
da Pom peu Faba».

Observeu aquest justificant de falta
d'assisténcia: «Vaig haver d'anar al
loculista»,

Examen d'História: «En el tema dos la
gent vivia en poblats petits i es basava
només en la ramaderia i agricultura i al
tema tres la gent vivia en ciutats més
grans...»

Definicions i frases váries:
-Codonyat: «confitura de melmelada de
condons» .
-Ban municipal: «És la llei, perqu é l'ha
de complir tot el món d 'aquesta pro
vincia»,
-«Un Fortuny és un quadre Picasso».
-Un deis pr imers textos en catalá:
«Obalis d ' Uclany á».
-Qui era M. Luter? «Un monjo agustí
que va dir el que pensava i el van des
monjar».

Derivats de cap: «Cap de vedell i
capan>.

L'únic que voldría dir és que us animeu vosaltres i els
vostres cossos i si a més no teniu res afer aquests dies us
proposo que balleu amb nosaltres i passeu una estona
agradable i divertida.

Sincerament, un amic: A baIlar!!

1és de franc!

TATUS
Se Adm.

Una proposta moguda

Hola, aquí un amic que us demanaria una mica
d'atenció per a la següent informació:

Cada divendres, a dos quarts d'onze de la nit em
reuneixo amb nois i noies de la vila per passar una estona
agradable i aprendre coses sobre els balls de saló, tals
com la seva procedencia i els costums deIs balls i sobretot
per aprendre a baIlar-los correctament. Tenim una
senyora que ens va explicant pas per pas cada ball amb
els moviments de peus i de bracos que hem de fer, i un
cop apresos els practiquem amb música i així aprenem un
ball, encara que a vegades no semblí tan f ácil i s'hagi de
repetir algun pas o L'escenarí d'aquestes classes és als
Ametllers i es donen els divendres al vespre i els dissabtes
al migdia o a la tarda, amb l'avantatge que els dissabtes
tenim la presencia d'un professional dansaire que ens fa
demostracions i ens ensenya balls com el tango, el vals ...

ixo és el que han
's joves que con
':Jrimer: Ser cons-
de la conducció

»tar les máximes
rt comencant per
passant pel res

les normes de cir
ació i acabant pel
ion estat de la

moto.»

'an amb moto?

so que no són conscients deIs
una moto i penso que és molt

bilitat inconscient innata a la
i amb futur, vides que no han
e per aquesta irresponsabilitat
científic, metge, un artista, un
només veig que són joves,

íespuntar amb el seu propi ge-
d'altres dolents, a alguns els

1, els cotxes esportius; alguns
lemes amb l'alcohol o les dro
/olen per al seu fu tur, els altres
definitiva persones, que lúnic
desplacar-se sobre una moto i

rt?

els joves que condueixen una

; perills derivats de la conduc-

imes mesures de seguretat,
, passant pel respecte de les
mt pel bon estat de la moto:
rens .. .

) Figueres i, en canvi, encara té
ipi modest. També cal afegir
tota una serie de petits pobles
Esclanyá, Regencós, Torrent,
e comptar els propis: Calella,
Aixó fa de Palafrugell un nucli
i no només durant la tempora-

omés desitjo que gaudeixin «a
l moto.

in puc practico el básquet i el
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l. Fer el ridícul. 2. No haver-h í remei. 3. Tenír molta experiencia
ero una cosa.

La mestra de Catalá diu: jo no
vine, tu no véns, ell no ve.. . Que
vol dir aix ó? «Que no hi ha
ningú».

«Xarli: si jo die: Estudiar em
fa il.lusió, quin cas és? Un cas
molt estrany, senyor!»

(do no sé per que he d'estu
diar l' Anglés» es queixa en
Josep. «Pero Josep, si tothorn el '
parla, l' Anglesl ». «És ciar, .per
aixó».

El director vol saber qui és el
més llest de la classe. En Liuís
aixeca el brac i diu: «el mestre,
senyor» .

«Jordi, quant fan 2 i 4?». «7,
mestre». «Malament, fan 6!».
«Irnpossible! 3 i 3 ja fan 6».

El mestre diu al seu company:
«Si els alumnes de darrera calles
sin com els del rnig que estan lle
gint c ómics, els de davant po
drien continuar dorrnint».

\ I I
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Quines frases fetes dedueixes a partir deis dibuixos i les pistes que se't donen?

4. Enganyar. 5. Equivocar-se estrepitosa
ment.

6. No saber veure una cosa
evident.

Un pare al mestre: «No creu
que el meu fill té molta imagi
nació?» «Sí, respon el mestre,
sobretot a l'ortografia».

El pare al fill: «No creus que
m'hauria d'enfadar per aquestes
notes?», «Molt bé jo també ho
cree, ja sé on viu el mestre!»

Nom de sardana Com vost é mani! Que hi té en loan al balc á?
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Com és el camp del Barra? Que és el teu cosi? Estri de cuina
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Resol aquests jeroglífícs.

Aquestes notes no m'agraden
gens ni mica! Diu la mare a la
filla. «A mi tampoc, com
sempre, es veu que tenim els
mateixos gustos».

«Que va passar el l759? Va
néixer Marx, bé; i al l770? Va
complir el seu l I éaniversari»,

La veritat em segueix, pero ja
vaig més de pressa!
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