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En posar -me a redac tar l 'editorial que enca p~a l a ra el núme ro 3 de la nostra revista, una paraula em ve al
cap: Il.lusi6.

Sembl a una parau la ' cursi ' i passada de moda, ara esta de moda ser contestatari i dur, perb, mal gra t tot ,
penso que és gracies a la il.lus ió d'algunes persones que es fa n les coses agradables .

~s gracies a la il.lusió, i a I' esfor~ d'alguns prof es sors i alumnes que sorti ra a la llumaquesta
revista en la qual quedaran reflectides totes les activitats que s'han dut a terme al Ilarg dels curs
academi c, excursions, concurs fotografic •.• en fi, totes aquelles activitats que, intercalades entre les
clas ses, han fet més divertit el curs i menys feixuga la feina d'aprovar-Io.

Entre la publicaci6 de ls números 1 i 2 van pasar cinc anys, del maig del 88 a I'abril del 91, aquest
número 3 sortira el 92, només un any després. Aquesta és un bon senyal que ens permet pensar que la publicaci6
de la revista va en camf de ser una tradici6 al nostre Institut. Dependra, naturalment, de la il.lusió que hi
posin en anys vinents tant professors com alumnes.

Desitjo sincerament que la revista sigui de l'agrat de tots i que us est imuli a continuar-la.
Imma Gascón
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Duran te las Nav idades espe rábamos impacientes,
aunque no lo creáis, ' la vuelta al insti tuto', y el
deseo se hizo realidad. Llegó el día 8 de Enero y,
como todos los estudiantes, deberíamos de haber
reanudado las clases, pero por suerte no fue así, sinó
que nos fuimos todos los terceros y los cuartos a
esqu rar , - ~

Salimos del instituto, aprox imad amentr a las
S'lD h. óe]a maüana y, con la ropa de esquiar puesta ,
nos fuimos directamente hacia las pistas después de
haber hecho una para da pa ra recoger los esquís y botas
a l : l u~ l ~' d ( l ?

A las l1 ' ]Dh. ap rox . ya pus imos nuestros pi es
sobre nieve . Nos colocamos los esquís y a las ¡2h.
iniciamos el cu rsi Jlo de dos horas diarias con los
mon itares. Después de este cursil lo comi llll lS eu UI,

refugi o y seguidame nte pasamos toda la tarde esquiando ,
unos sobre los esquís y ot ros 'más inclinados' .

Ha cia las 5'lDh. de la larde ll egamos al hotel
Pu iqcerdá (estupendo ¡por ciert.o!) y después de
deshacer las .a]etas nos dirigi nws hacia el
polideportivo del pueb lo, donde disfrutamos de un
relajado bafio en la piscina cli ma t izada .

Al regresar de nuevo , nos arreglamos y a las 9h .
de la noche ba jamos a cena r. Después de una "pasabl e"
cena nos subi. os a los autocares y nos diri gimos hacia
la discoteca 'Patricks" donde paS iJlI:OS una velada muy
pero que muy marchosa.

A1 día slgllienlr n(lS J t V a l l t ~ n l ( ¡ B a l~s ¡' JUli .
ap rox. y con los supuestos ánimos que se lienen después

%

de una noche LJII 1.1rg Ol y IIlt lV111,1. !Id janllls a desayunar.
Nos colocamos de nuevo (' 1 ('quipo y 1l0S dir igimos a las
pistas.

Estos dos úl t inos días (UI'I' OIl, m.1 s 1I menos, un
calco del anterior, aunq ue las (·,tlrl as l' JI la nieve no
eran tan ahundantes.

E] último día iniciamos ]a vuelta a casa a las Sh .
de la tarde, después de haber disfruía dn de unos
divert idísimos y más conl ro lados desl izam iell tos sollre
la nieve . La ve rdad es que no queríamos regresar isi no
hub iera sido pll r los padres y la dirección, nos
hubi eramos qued ado de buena gana!.

¡Esperamos y deseamos poder volver a repcti r esl. it
divertida experiencia el próximll afi o!.

Rosa M. Perllá ndcz
4º /ldlll.
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.-- SCRTIDA A FRAtKJl.-
E] dia 9 d'abri] d'engu any, cls curslls de 4rt.

Adruinistratiu, Autoruoció, r:l eclri cilal i el Modul vam
fer una sort .ida cap a Prall \'c1, amh el propósi t de
visitar e] museu de Tal leü l l, el cas lel l C~ta r i el de
Carcassone.

E] primer que varo visiLar en arriba r a Pran~ a va
ser e] museu, a]l ~ hi hav ia molta varietal de restes
huma nes, pedres pu] idcs...

Trobades a la Cova dc Tal Teül] que daten mil ers
d'anys. SorlinL del nuseu vam reprendre can í cap al
Caste]] c~tar de Qucribus . Puj~rel a peu fins al
castell 1, per ce rt , aquell dia feia nult d'aire; quan
vam arribar a la porla d'entrada rebufava lan L el vent
que se'ns emporlava enre ra. La vista des de dalt de]
castel] era meravellosa. Després ens vam di rigir cap a
la Ciulal emmura l lada de Carcassonne on v~r em aprofitar
per parar i dinar a una d'aquestes zones verdes que hi
ha al cos tal de l' aulopi sta.

A11~ tothom es va menjar els enlrepans i vam
aprofitar per fer folos i estirar les ca rnes. En Ramon,
un dels professors, va aprofitar per fer-se unes
fotografies amb unes alumnes de 4arl. Adm inisl raliu; va
sortir molt afa vo rit amb els cabells lots estarrofats,



David Peraira Ga rcía
4art. Administ.

no semblava el mateil.
Vam pujar a l'autocar i seguíremal viatje.
Arribats a Carcassonne ens van compareixer dos

guies que havíem llogat, (bastant graos tot dos). Ens
repartiren en dos grups i ens ensenyaren el castell ,
que era aerave1l6s, i la seva visite va du rar
aproximadament dues hores.

En acabar la visita els professors ens van deixar
mitja hora perque compréss imalgun souvenir del pob le,
anar a prendre quelcom •••

Ales set de la tarda tornAvema pujar a l 'autocar
per tornar cap a casa; Palafrugell.

Va ser un dia mo lt divertit i a la vega da
esgotador perqué no sortíem d'un lloe que ja ens .
espera va un altre i no vArem teni r gaire temps per a
nosaltres.

Pero tot i així va ser molt, molt diverti t!!!

Joan An toni Cubero
Maria Vargas
4art. Adminls.

SC'RTIDA A NURIA

El dia 17 de desembre, tots els alumnes de 2º van
ana r a Núria. Ados qua rts de vuil els 3 auloca rs es
posaven en camí i roés o menys a un quarl de deu ens
pararero a Catell Fol lit per esmorzar. Les primeres neus
les varo t robar en un pobl e anomena l Sanl Pau i passa l
S a ~ t Joan van comen~a r les curves de Ripol l .A mida que
pu)aven la muntanya, veiem comla vegetació creixia,
sana 1 abundant, i ja de lluny es podi en veure les
muntanyes cobertes de neu. Finalment vam arribar a
l 'estació del tren cre ma llera i després d'una estona
d:estar asseguts, es posa en marxa. Per les pet ites
hne~tres pod íen contemplar el preci ós pa isatge que ens
rode)ava. Sembl ava un quadre on el pintor deixava caure
taques blanques sobre els verds i perfectes avets que
protegien les descomunals muntanyes del fred.
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El dia 14 de novembre de 1.991 varem anar a
visitar el museu de la Cera de Barcelona, era
increible. Et podies trobar qualsevol personatge fam6s.
Des de la bellíssima Cleopatra fins al fam6s cantant
Hichael Jackson. Pels que no hi han estat mai és una
experiencia única.

Després varem tenir unes hores d'esbarjo i també
per sopar una mica.

Ados quarts d'onze varem anar al teatre Tívoli on
El s Joglars ens van delectar amb la seva obra de teatre
'Yo tengo un tío en América', una comedia basada en la
colonit zació americana vista a través d'uns bojos d'un
manicomi.

L'obra va durar més d'una hora ininterrompuda , i
ens van fer riure tot aquest temps, aix í van aconseguir
que el públic pogués gaudir durant aés d'una ho ra
esplendida.

D'aquesta manera ens van demostrar una altra
' t ~ a d" qUe Li, Joglars són un deIs mil lors grups de
teatre catala.

..
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D'aquestes , sortien petits rierols on els xiscles
d'aigua anaven a parar a una petita bassa neta i
cristal.lina de contorns ge lats. Quan vam arribar a
l'estaci6 de Núria , a tots ens va faltar temps pe r anar
a canviar-nos i c6rrer cap a les pistes. Aviat,

_ aquestes s' emplenaren de crits, plastics, gent amunt,
g~n t avall, i sobretot guerres de neu. Ni tan soIs a
l 'hora de dinar es quedaren lliures les pistes, perqu€
la gent volia aprofitar al malim aquell dia. Una hora
abans de marlar, la gent va comen~ar a preparar-se i,
quan va arribar el tren cremallera, tothom va quedar en
els seients adormit o molt callat. Varo arribar als
autocars i altre cop ens varo posar en mar la, deilant
enrera el quadre, les guerres, la neu ••• pero ens vam
emportar el record d'un dia feliq a més d'algun
refredat, ronquera o mal de cap.

Haria 20n.A Administratiu
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Més tard vamanar a1s bungaJows idos grups van

marxar a sopar fora i la resta al mcnjado r de l'alberg .
Cap a les onze ens vam torna r a trobar als pubs .

Durant tota la nit les cerveses i els cubates volaven
per les barres, fins que a la una ens reti ra rem cap a
les habitacions. El tercer dia ens vam munta r unes
activitats després d'esmorzar, que cren: ana r a muntar
a cavall per uns camins , anar a veure una val l que es
deia La Se lva de.Oz i anar a vi sitar una ciutadella de
mi 1itars.

Du rant tot el ma ti vamestar ocupals fenl aquesles
activitats fins a l lhora de dinar . Quan varo haver dinat
ens van muntar dues activitats: un passeig amb

bicicleta de muntanya pels voltants de Jaca i anar a
pa lina r sobre gel a la pista que teniem al costat de
l'al be rg.

Ala pista de ge l hi va anar quasi tothom. Per
molt s, era el primer cop i per a alt res, lloportun ilal
de pe rfeccionar el seu pat inatge.

Cap a les vuit de l vespre vam tornar a l' alberg
pe r anar a sopa r i 'de fa rra " un all re cap. Comel
dimecres, ens vam torna r a t robar als pubs per acaba r
de passar l' últ ima nit entre els ami es de la classe.
VambaIlar fins a les dues.

Ll avors vam torna r a l 'albe rg, perh la gresca no
es va acabar per a alguns fins les quatre o les cinc de ~
la aa t ina da . Durant aquestes hores es van munta r a~0 ~ .
l 'ajuda d'alguns professors unes parl ides de ca rte s .~~

El divendres , el dia més lemul i desast r6s, va ~~.,
conencar aixecant-nos a quarls de vu il i tot corrent :trI
va ro esroorzar i marxaremcap a Fra nya . Quan vam ser a la'
frontera, un homenet arob molla 'xuleria' no ens va
deixa r t ravessar-la perque un noi no portava els papers
en regla. Ni els professors ni el Sant Pare de Roma el
van poder fer ba ixa r del bur ro, i no ens va quedar
alt re remei que tornar cap a Jaca i agafar el caro i per
on hi havíea arribaL La pr imera parada va ser ·en una
gasolinera prop de lea pistes dlesqui de Candanchú, i
fins a la ciutat d'Oaca no ena vamtornar a para r per
anar a comprar records i provar les tipiques patatea
braves i les tapes•

4
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Era dimarts, era el dia esperat per tota la gent
de segon de FP per anar a Jaca . Cap a dos quarts de
vu it ja comenyava a arribar la gent i els autocars, i
mi tja hora més tard ma rxavem cami de Vidreres per
enllayar amb l'autopista que ens portaria a Barce lona,
i més tard a una zona de descans, on esmorzariem una
mica . Llavors vamcontinuar el viatge fins que ens vam
parar a dinar, ja a la provincia d'Osca , al costat de
la ca rretera on hi havia una es taci6 de se rvei i un
restaurant tipic.

Quan vamacabar ens vam dirigir cap a Los Mallos,
una poblaci6 que esta a sota de dues grans muntanyes
que s6n uns penya-segats arrodon its on es veien vol ar
al igues i alt res oce lls que hi tenien niu. Al cap de
poc ens vam diri gir al cas tell de Loarre, que es ta al

.mig d'una muntanya. Un cap aca ba da la visita varo
arriba r a Jaca.

All a ens van distribuir a les habitacions i vam
anar al menjador a sopa r. En acabar vam ana r a
arreg lar-nos pe r sorti r ' de farra" a dos pubs que ens
van recomanar. Alla, amb forya ambient i uns quanls
cuba tes vampassar la nit ballant i quan va ser la una
de la ni t vam tornar a ll alberg.

El dimecres , ens vam aixecar amb una ressaca
impressionant i després d'esmorzar vam anar a visitar
unes llacunes a Panticosa . Prime r vam passar pel poble
a co mprar records i roés tard pujaremamb J'autoca r fins
al balneari on hi ha els llacs. Al la vam fer una
improvisada guerra de neu. Cap a la una varo dinar, a
base dlentrepans que portavem de l'al berg i a dos
quarts de cinc comenyarem a baixa r a peu fins al poble,
des d'on ens van du r amb autobús fins a Jaca per·anar a
banya r-nos a la piscina climatit zada. Per ana r-hi ens
van obli ga r a portar un casquet de goma que
ridiculitzava les cares.

•
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Al cap d'una bona estona de camí ens vamaturar a
la vora d'una estaci6 de servei per dinar i estirar les
cames. Vam prosseguir el viatge tins que passat
Barcelona ens parArero a una zona de descans a berenar
una mlca.

1 ja en els últims minuts de sol vamarriba r a
Palafrugell.

LL. Payet
20n. Automoci6

El dia 6 d'abril vamsorti r de Palafrugell els tres
Ses. El conductor ens va po rtar cap a Ll eida. El trajecte
se'ns va fer curt perque xerrant i jugant, el temps va
passar volant. Un cop a Lleida varo visitar la Paeria
(l'Ajuntamen tl. Després, cadascú va anar pel seu compte
fen t-nos el tur istes i pas sejant pels carrers antics de la
ciutat. Aquí va ser on ens vamendu r una so rpresa de que un
deIs carrer s' anomenava 'CARRER DE CAVALLERS' . Després vam
anar a dinar a un típic restaurant de Lleida, aquest estava
pIe de moros i gitanos que ens miraven de dalt a baix .

Per la tarda vamanar a fer un vo l pels carrers,
l 'Andreu com és típic en ell , va comenqar a fotre's amb la
gent, va trovar un vell i aquest li va coroenqar a dir coses,
que més val que no les digui ara.

Ales t res de la tarde ens vamreunir tots a I'autocar
i val larIar cap a Viella.

Un cop a la Vall d'Aran varo anar a I'hotel i allá va I

comenqar el 'merder' al repartir les habitacions. Totes les
noies varo haver dlanar al Se. pis i els nois al "subterrani"
no sé pas que es pensaven que taríem! Rstavem tots separats
pero ja sabí em com arreglar-nos-les per agrupar-nos i fer
una mica de gresca.

Va ro fer algunes excursions pels poblets de la Vall
d ' A ran ~ llastima que plogués. Quan anavem a visitar les
pistes de Baqueira es va reventar la roda de l 'autocar i vam
aprofitar per fer la '3ª gran guerra mundi al' , · de neu és
clar.

La Rosa va que 'xopa' degut a la neu que Ji van Jlencar
les revolcades que li vamfer per terra.

El dar re r dia ens el vampassar ' bomba', va mana r a
Baqueira i aJguns van esquiar i els a!tres van jugar amb Ja
neu . Els que feien guer ra amb la neu va ro quedar ben mol ls,
sembl aven ga lli nes remu llades .

Cada ni t ana vem a la 'Disco' i alla ens bo passavem
pipa. Fins i tot vam fer 'merder' amb el de Valencia. Quan
anavem a la disco va passar una fu rgoneta i ens va esqui txar
a tots. varo queda r ' xops' de dalt a bail sobretot, la Montse
i la Margarita.

Lla st ima que hi haguessin malentesos amb la age nc la i
no poguéssimfer 'Rafting' que tanta il .lusi6 ens leia degut
a que aquest esport no es podia fer en aquesta epoca de
I'any . Ens va n béfl aixa fa r la gui tarra. l'anpoc no vam poder
fer 'trek ing' a causa de la pl uja que havia caigut els
darrers di es .

En el caro! de torna da es va baver de fer una parada de
alta eaercencia pe r anar afer uns quants ' rius', eh Montse?
Qu ina? N' hi ba tantes?

Sé Administratiu

I
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Amb moti u de les excu rsions de final de curs de
20n i S'e, va sorgir la idea de promoure un concurs de
fotografia per tal d'aconsegu ir fotos IDaques i
divertides que fossin un bon record deI s viatges .

Després d'uns dies d'expos ici6 pública de les
fotos que han estat presen tades a concurs , i d'una
votaci6 a c~ r rec deIs de legats de tots els cu rsos i
deIs professors, han resultat gua nyadores:

- com a foto ' més maca', una foto des del Castell
de Loarre real it zada per S6nia Alcaide, de 2 Adm.B (en
portadal.

- com a foto 'més divertida' , una foto realitzada
per Jnrdi Serra, de Se El ec. (En portada ).

El resultat de la votaci6 aconse lla conced ir dos
acces its:

- Una vista del castell de Loarre, de Joan
Bení tez, 20n d'Autúmoció.

- 'Los Mallos', montanyes fotografiades per Si lvia
Mena , 20n Administ ratiu B.

'The Expo:is it worth the effo rt and expense? 1 thi nk the Expo 92 is li ke an economic aid for
Andalucia. 1 know that this is a hard accusation but it
is true.Anda lucia is a poor region and wit h the Expo
they can make a lot of mo ney.

The Expo is very expensive but there is no
responsability in the organization . There are objects
of great val ue and some of these thi ngs have already
burned •••this cannot happen, please .

Partly the goverment is at fault.This is the year
of the Olympic Games and when people began to say 'This
is the year of Ba rce lona', which is the same as 'This
is the year of Catalonia' , it seemed that Madrid did not
like the idea, and so, short ly after it was announced
that Madrid would be the cultural capital and that
Seville would put on the Expo 92.

1 don 't agree with Expo 92 fo r all the aboye
reasons.

~
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1 1 think that the Ex po is a ve ry important event
I for the whole world.lt is above all very impo rtant for

Spain and the Spanish people.l t is arnazing to think
tha t the best of each country in the world will be
exhi bited in one city, and that th is city is a Span ish
city. Really, this is an inc redible event o

Th is happening is a help for our country, because
the rest of Europe will see Spain in a new
light.lndeed, it is worth the effort, bu t is it worth
the expense? There are many underdeveloped countr ies
where a lot of peope die of hunger every day and it is
sad to think that the money spent on the Expo could go
to help these countries.

~

Susana Ramí rez (4 rt Frederic Frigola (4rt Adm.)



Comtots sabeu, el passat mes de mar~ es va convocar un concurs li terari amb la possibilitat de
participar-hi en qualsevoJ de les quatre Ilengües (catal~ , castell~, anglés i alemanyl que
s' imparteixen en el centre. Malgrat la poca participaci6, ara us oferim els dos treballs premiats en
Ileng ua castellana.

RESIGNACIóN

Entre las somb ras fugi t ivas
se encierran sin formas,
~mocio nes libias y serenas
que pa lpI tan en mis sen t idos
como símbolo de dolor
y de ternura.

Que se pierden a lo lejos,
que me arrancan de las manos
co mo un suefio imposibl e,
como una niebla ,
que al mirar se desvanece
como una me lancó lica i lusión.

MARIADEL MARMUÑOZ
Jer, BADM.

CONCURS DE PLAY BACK A'FATA MORGANA'-
Els nostres alumnes varen triolfar: 5~

Autoloci6/Electric es va emportar el priler premi
ilitant 'QUEEN', i el alumnes de 20n Administratiu
s'emportaren el tercer premi amb 'STREETS OF FIRE'

EL FRAUDE

Mi gran ilusión era ser escritor. Escribir novelas
era. para mí una tarea sencil la y agradabl e. Pero que
estas novelas se publicaran y que tuvieran éxito en la
venta era casi un sueño.

Tuve una idea que consistía en hacer publicidad en
la televisi6n. Cuando escribiera una novela. Ésta no
pudo hacerse realidad porque el dinero que pedían era
exage rado para mí. Cuando ya había perdido la esperanza
de que publicaran mi novela que, por cierto, se
titulaba 'Viaje al universo', se me ocurrió la idea de
ir a visitar a Cami lo José Ce la. Me enteré de su
dirección por la revista 'Papeles de Son Armadans', la
cua l fue fundada por don Camilo. Mi obra 'Viaje a]
Universo' era de esti lo de las obras del Sr. Ce la, es
dec ir, con deformaci ón c6mi ca y s ~ t ir a despiadada de
la realidad , con humor negro y un ingeni o burl esco.

Una vez que llegué a su casa de campo me abrió el
portero y me dijo que se ha bía ido de vacaciones a
Nu eva York y que no sabía el t iempo que tardar ía en
volver. Hice un es fue rzo económico y fu i a visit arle a
Nueva York. A]lí me comunica rían que en aque l momento
se encontraba en Los Ange les . Cogí el tr en hacia Los
Angeles y me di jeron que había vuelto urgen temente a
Espafia. Ya desesperado, volví a España y por fín lo
encont ré . Es tuve habl ando con é] y me causó una gran
impresión. Me habl ó de sus obras, de 'La Fa mi]i a de
Pascual Duarle' , 'La Colmena' , entre otras. Sobre mi
novela me comentó que haría ]0 posible, pero que
primero tendría que ]eerla para ver si tenía alguna
posibilidad y que volv iera a visitarlo dentro de un
mes. Una sema na después fui casualmente a la librería y
vi que mi obra estaba publicada con el nombre de don
Camil o José Ce la y que había supuesto un gran éxito.

Finalmente fui a visitarle. Al verme me dijo que
no me había visto nunca, que esa obra la había escrito
él, y que yo estaba loco. He denunci6 y me condenaron a
un afio de cárcel en la que había un señor que me cont6
que a él le había pasado exactamente lo mismo y que su
obra había sido 'La Colmena'.

RAFAEL MOLINA
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El passat mes d'abril va rem fer una entrevista al
pilot més conegut de les nostres comarques, Salvador
Servia. Ens va fer una expl icaci6 mo lt deta llada de la seva
carrera automobilística, pe ro ara us oferim la part que
segurament us resultara més inte ressant , el Paris-Dakar.

Salvador Servia.- Era molt divertit, apassionant. Hi
estavem molts dies, en molts pa isos , i si t 'agrada conduir ,
coro que condueixes mo lt t 'ho pa sses molt bé. Aquest any hem
anat a ciutat del Cap , que ha sigut tata una e x pe r i~ nc i a , 1

al setembre, si tot va bé, aniremal París-Moscou-Pekín.
Alumne.- Pa rís-Moscou-Pekín?
S.S.- Sembl a que sí, lot un mes amo
A.- No es fa pesat?
S.S.- Home, si t 'agrada , no. És ' fotut' si et quedes

tirat al desert o Segons qu~ et passa les pots pasar mult
'canutes ' .

A.- No t' hi has queda t cap vega da ti rat?
S.S.- Sí. El s dos primers anys que vaig anar al

Par ís-Dakar no vaig pas aca ba r. El segon any que emvalg
retirar va ig estar tata una nit en una selva jo tot sol . El
copilol va ma rxar a busca r ajut i jo vaig quedar-me tot sul
(he , he). No vai g dormir amb els mosquits.. o pero he tingu t
sort.

A.- Aquest any anaveu bé.
5.5.- Ens ha varero passar mo lt bé perqué estáven molt

mot iva ts i varem ' fotre canya ' . 1 l' any vinent torna reru .
A.- 1 q u ~ va passar amb aquells que va ren sorti r per

la tele? Estaveu reparant el catl e i els milita rs...
5.5.- 0 . 0 un came ra de televisió els va di r als sol dats

que jo era coronel i els ' l ios' varen montar un 'show' ,
pe ro nosaltres estavem per feina. Aventures tantes com
vul gu is!

A.- 1 el aenjar?
S.5. - L'organilzació porta uns cami ons , un ranlo tipus

elercit i ca da dia trobes sopar ca lent , que vol dir sopa de
sobre i Ilaunes, i al mat í un bon esmo rza r. •• i a c6rrer.

A.- Tu has ana t en camió i en cotl e?
5.5.- Un any en cami 6, t res anys en Range Rover i

aquest any amb el Lada.
A.- 1 que és millar?
S.5.- El cami6 és molt divertit , és una ca rrera

espectacular , pero a les ca rreres és més diverti t ana r al
davan t; aquest any hi anava i era ' més ben parit '. Anar amb
moto és divert it, aixo segu r, pero has de se r molt va lent
perqu ~ has d'aguan tar tot el dia, el terreny és traidor i es
'foten nates ' ; i quan has d'aixecar la moto carregada amb
70 l. de benzina ja lens t reLa ll a aix ecar-la, i engegar-I a
amb aquells cilindres que porta•••!

A.- 1 els indígenes no us han fet cap mala passada?
5.S.- No. Els ' t ios' que trobes a les grans ciutats ja

s6n comaquí, hi ha pillatge, at racame nts, niseria... has
d'anar amb molt de compte. Pero al desert no el foten res,
no necessiten res, t'hi fas amic de seguida, s6n gent molt
sana .. Saps que passa? Que s6n una gent que no tenen res
pero no ambicionen res, tenenel tesps i una filosofia de la
vida que no té res a veure amb la nostra , no saben el que
s6n els calés, ni treballar ••• et donen el que tenen i no hi
ha cap problema. 1 que es tud ieu vosaltres?

A. - Hecanica.

5.5.- Ai xí ja sou del tema. . Els cotxes han d'estar
no lt ben preparats , s' ha de fer el nanteniaent a la nit...
t~ cni ca me n t és un treball molt bonico També hi ha els
mecanics que van en avi6, que ens esperen i reparen el
co txe . Aq uests 'tios ' fan un rally molt més peril16s que
nosalt res. Va n amb uns ' trastos' d'avions de l 'any de la
pico r, aterren en llocs on no hi ha ni aeroport ni res, en
pistes de sorra, coses molt est ranyes. No ha passat mai res
pero donen una sens ac ió molt vi olenta.

A.- 1 per a la navegaci6 que feu servir?
5.S.- Abans anavem amb brú ixo les, pero van malament

dins de l cot le. Fa uns t res o quat re anys varem comengar a
utili tzar brúixol es més sof isticades , amb pantalla, i ara
aquest any hem fet servir un apa re ll que func iona per
sate l .lit i que és una virgueria. Sempre et diu exa ctame nt
la posi ci ó en ets, el rumb que portes, i si Ji has dit els
ob jec tius del dia et marca a quina di stancia i direcci6 es
t raben ... tenen una prec isi6 com la deIs míssils . És fabulós
en l 'aire o en el ma r, perb aterra et diu que has d'anar
cap alla pe ro no et diu si hi haura un barranc i no podras
pa ssar . Sempre hi ha d'haver la interpretaci6 del copilo t o
Nosaltres, aquest any quan ana vem prime rs era perqu ~ en
Jaume feia dos mesas que s' ho havia posat a la moto i anava
per Barce lona tot el dia j dominava l'aparell.

1 quants anys fa que feu mecan ica?
A.- Cinc anys.
S.S.- Deu ser bonic, no?
A.- Sí, ... molta teoria. Sortir dI aquí i anar a un

taller fa respecte.
S.S.- Pero no us espanteu, aixo passa en qualsevo l

carrera.
A.- Es que la gent es pensa que, ui!, cinc anys fent

mecan ica esta molt bé, pero el que hi ha és molt de
lJibre... nolt de llibre,

S.S.- És que ara no te n'adones del que saps, i en
canvi només veus el que no saps... i aixo passa en tots els
estudis.

A.- Bé, bé! (Resignatsl
S.S.- 1 quan acabeu que heu de fer? ~
A.- El problema és aquí. ~

Se Automoci6 ~

-----..



Fa t emps que emdedico al m6n de la radio i de la
televisi6 1 ~s arub el qU( efu sento realruent
identificada.

He fet algunes ent revistes i encara que hi hagués
una moti vaci6, mai han arribat a superar a la que vaig
tenir aquella nil sopant amb ells.

Vaig tenir l'oportuni tat de poder fer una
entrevista al tandem principal de Sau, com s6n: CarIes
Sabater (cantant , actor i compos itor) i Pep Sala
(compositor, mu lt instrumentista i productor musical).

Ea van parlar de l seu darrer treball, ' El més gran
deIs pecadors ' , que és el nou album de Sau, el seu
qua rt disc des de 1987.

1 en l '¡"ubit de les co l .Iaboracions destaca el
conegut guitarrista britanic Phi ] Manzanera. Segons em
van dir, el disc és el fru it de les vivenci es de la
gira 1990-91, que els ha t ingut durant molts de mesos a
la ca rretera .

'El rués gran deIs pecadors' és un ca taleg de
crbn iques sent imentals i de realitats urbanes que
conjugu en tanl J'individua Jisme, com el desig , envollal
d'un so propi més contundenl que na i . En Ca rles Sabater
deixa ana r la seva veu que modu la i vocalitza con molt
pocs s ~n capaqos de ter i ell el que fa en definiti va
és fer creible tot el que ca nta. EJ s seus temes
dibui xen situacions sol itaries, so letats del músic a la
carretera, afanys imposs ibles, pors , menyspreus i amors
d'una sola nit .

Abans de comen~ar la gravaci6 vaig coneixer la
vida d'eJls de ruolt a prop . En Pep, per exemple , emva
explicar coses COID la seva estada a PiJlafrugell l'any
1983, quan tocava amb un altr e grup, i la seva mirada
nostalgica em parlava de tots els records que li
proporcionava aquesta terra••• En Ca rIes amb els seus
ulls verd-b lavosos, clava ts en els meus, em deia
sobrelo t coses de la seva vida privada, tot el que feia
a Sau, el que fa en el temps lliure (que mai no té) i
moltes més coses que van confessar-me con a dona, més
que no pas coma pe riod ista, pe l caire confidencial
que tenien les seves paraul es.

Diuen, que no te n'ani ras mai a dormir sense haver
apres alguna cosa. 1 és veritat. Vaig observar tot el
que et proporciona l'exit. Només en aquell es hores vaig
observa r que no eren persones ni cam tu, ni comjo.
L'exit i la fa ma et d6na molts avantatges i
desavanta tges. .

Avantatges, en el .cas d'ells, perque han treballat
durant anys per arribar a ser cantants reconeguts,
aixb els d6na seguretat i tot el que tenen és el fruit
de molt de temps i alguos sacrificis.

1 desavantatges, perque estan dintre d'uo rol del
qual no poden sortiF i com diu en CarIes: 'No recordo
quan vaig comen~ar, s'ha fet llarg el camí. Pero avui
s'ha acabat, estic cansat no vull marxar mai més
d'aquí. Ja no tinc temps per somiar, ja no tinc forces

per lluit ar. 8s que encara no he donat tot el que t inc.
8s que encara no he perdut tot el que ti nc... :

Pero la veritat és que no paren, dema un alt re
concert. Digueu-me que esperem d'ells, fa tant de

temps que estan aixi, porten tantes ho res sense
dormir! 1 en CarIes a pesar de do rmir poc i fumar moll
s'at reve ix a dir en veu baixa : '1 la vida no em fa
nosa, mentre t ingui un ros als dits' .

Quan l' ent revisla va comen ~ a r JI vaig preguntar
moltes coses, si pensaven cantar en un alt re idioma , si
cre ien que el rock era un joc de seducció, el per que
del nom de Sau , etc.

Pero jo voJ ia arribar només fins iJqul, fer un
comentari d'una genl amb la qual no es co nviu
habitualment, cone ixer-los una mica més. Pero si
vosaltres vol eu arribar al fans de tot i saber una
mica més de les seves vides i veure j 'ent revis ta,
dones vosaltres ruate ixos.

Avui reco rdava aque l ls moments que esLa vem soIs i
no calia dir-nos cap paraula, tot ho enteníemnomés
mirant-nos als ulls. La seva mirada estava plena de
misteri, de la seva vi da no en podia sa be r res...

Mireu, Sau: que tingueu 80rt, que aguanteu, i
com molt bé emvas dir, CarIes, que jo et fotés canya ,
vosaltres també foteu-Ia, perque estarem impacients i
al lloro de tot el que feu al llarg del camí que heu
tri at.

Fins sempre.

LOURDES HART1NEZ JIHÉNEZ
3er ADMINISTRATIU
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LAJUNTADE L'APA

Pero, ajudeu-nos a aconseguir-ho.

•••, .

Va rem aga tara el compromís de que els pares hem
d'anar per davant com a responsables que somdeIs
nostres fills.

RonLO PATATERO? _~~'::;---~--~...-o:'-- ~-:-__-~-~---~~

Sovint, a la que hom ha de llegir més de quatre
ratlles, ja plega. Ha deixa estar, tot pensant :
aixo, és un rotllo patatero .
Oe vegades també, depen de la signatura.
1 és cIar, aix o ho firmen els pares ••• i la fama
que norma lment s'ens dona, és la de que fotem
rotllo i ••. patatero.
Oonsc bé, comens ag rada ria mo lt deemostrar que la
6nica cosa que pretenen és col .labora r, ser amics
i ajudar al bon funcionament del Centre, ho farem
telegrafie:

t Tenim any s, més que vosalt res, si , es
clar.

Pe ro encara ens queda malta marxa j

molta il . lusi6 per a encomenar .
t Teni m molts projectes, pe ro sense
vosal tres, no els podrem pas fer
realitat.
t Amb humor, es pot fer cultu ra .

Amb cultura i h ~ nmr, plegats , ens ho
podem passar d'allo més .
t La voluntat de l 'Associaeió, és la de
posar la nostra part , per asso lir un
Cent re que funcion i pl enament en tots
sent its.

JOAN PIFERRER
4rt ADMI NI STRATIU

He quedat de pedra en veure comdestrossen un dels
paratges mes bon ics deI s pocs que ens qu eden pels
voltants de PalafrugeJ l. lirrl, la munta nya de Sant
Se bast ia esta envaida pe r les grues, per les
formigoneres i per les bastides amb paletes. Sant
Se bastia s'esta urbanitzant al cent per hora i ning6 no
se n'adona, o els que se n'adonen fan la vista grossa,
o nomes es dediquen a ter un pe t it escrit eomara jo,
un es tudiant i amie de la na tura.

Aquesta urbanit zaci6 esta pensada per la gent de
fo ra , princi pa laent la gent de Barcelona, o quatre caps
escaltats que no tenen cu ra del que la Naturalesa ens
ha donat.

Les coses clares i els punts sobre les 'is' ; com
que.els ' niños de papá' de Barcelona ja s'han carregat
el que teni en a ca sa seva, ara venen afer malbé el
que, en molts anys, nosa lt res, la gent d'aquí a la
vora, hemestat incapa~os de tocar per fer ma l . Pero la
gent de fora en quatre dies i en un tres i no res, ens
ha posat de potes amunt un indret al que li teniem molt
de respecte.

L'Ajuntament no ha obert la boca, pe ro quan d'aquí
uns anys vegi que ja no queda res de Sant Sebastia,
després tot seran ll agrimes, i aquestes seran in6tils.

Jo , si pogués, posaria el meu granet de sorra
perque aquesta destrucci6 no continllés, i les meves
llagrimes ja han estat vessades, i han estat les
primeres. Que no se'ns endugllin el poe que ens queda, i
menys la gent de fora.

, .
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Sempre que tinc un moment de temps l liure aprofito

per anar a fer una mica de footing per les ca les de
Palafrugell. Normalment comen~o per Calella i seguint
pel Camí de Ronda arribo a la platja de Llafranch .
Després, si les forces no s'han apoderat de mi i la
fatiga no és molt pesada, em revesteixo de valor i pujo
fins al Far de Sant Sebastia. La vista que es veu des
del Fa r és impressionant i magn ífica. Es veu la platja
de Llafranch , Calella, Palafrugell i tot el massís de
les Gavarres. Pero ara, la muntanya de:Sant Sebastia ja
no és el que era. ' .- - - - - - - - - - - - - - , 1
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BELLS RE CORDS, RECORDS QUEMAl S'ESBOR RAR AH .
SERAN SEMPRE PRESENTS .
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Huri cebriá
1er Ad ro A

El! sempre escrivia a la tau la ¡ue tenia al
costat de la llar de foc, en aquella qran sala, on
encara es co nse rva . Ell deia que l 'amar era una
cusa mo lt natu ral, no lí feia ga ire por.

Va vo ler se r ente rrat a Llofriu.
Hi ha records que ma i oblidaré, un

principalment, el dia del seu adéu , fa 11 anys ,
aquella pl uja, els cotxes enfangats.. .

Recordo que era el dia del sa nt de 1 meu
germa , el dia de Sant Jordi . Emvaig llevar, jo no
sabia res í 'lua n vaig veure aq ue l l rount de gent . ..
no em podia creu re que pe rque fas el Sant del meu
germa hi hagués tanta gent a casa.

Quan m'ho van explicar no ha va ig entendre ,
pero se ' ro va posar al cap que hav ia anat al cel í
que no tornaría rnai rnés .

Justament ens va deí xar el dia del ll ibre el
dia que hi va haver la mena de pluja que el ieía
tan Ielic.

Els meus pares i els meus avis eren i s6n els
ma so,era d' eú Josep Pla .

Josep Pla vivia al Mas Pla de Llofriu. Ara hi
viuen la germana i els nebots, pero nosaltres
encara en somels masovers.

Josep Pl a era bona persona, es pos ava molt
content quan plovia, ja que aixi els meus pares
obtenien més bones col lites. Ta mbé li agradava
veure molta ramaderia per cuidar. Era un home a
qui li agradava l 'agricultura.

La meya avia era la persona que li feia i li
servia els apats. Ella m' ha explicat que menjava
molt poca cosa i darrera volia una cosa dolqa. Hu
li agradaven les truites.

6h . del mati una l limonada .
2h. tarda, sopa, una costella i una alt ra

cosa ben senzil la.
9h. del vespre, sopa, una costella i un got

de Jlet.
Quan enca ra viv ia, jo era una nena de cinc

anye ts, de vegades poca cosa, perque a ell no li
agradaven gens les criatures.

Era un home de poc compliment. Holtes
vega des, 'luan veni en senyors a buscar-l o amb
cotxe, per anar a Palafrugell, ell deia que no
vo lia ana r-hi i ll avors, 'luan ells ja havien
marxat , agafava el seu bas tó i la seva boina, í se
n'anava tot ' xino xano' tan satisfet com si anés
amb cotxe ,

Quan ell anava a Poble t , indret situat enmig
de muntanyes, on li agradava molt ana r, anava coro
a ell anava normalment , vestit diariament , ja que
ell deia que anar a Poblet , era comanar a casa
seva.

Josep Pla tenia una mica de ma l humor per
poder escriure. Moltes vegades, quan la meya avia
li portava el sopar, (li portava les seves sopes
preferides, de farigola o menta) no el volia,
preferia escriure durant tata la nit i no vol ia
men jar fins l' endema al ma ti . Al mati, després de
la llimonada de les sis dormia fins l'hora de
dinar.

Ami m'hauria agradat ser més gran 'luan ell i
la meya familia vivien al mateix mas, pero sempre
recordaré quan ell sortia a passejar i es posava a
parlar amb el meu avi ¡ jo sempre em posava les
mans darrera l'esquena i em posa va al seu costat.
Pero ell no em deia res fins que se n'anava i
ll avors emdeia: 'adéu nena'.

Mo! tes veqaues 1 navia SeOL! \- l VlIUlIIQ1, u v

volia visites, aixo de parlar amb les persones que
volien saber coses sobre ell deia que era perdre
el tesps. . . . .

Tenia un caracter especlal. Ll valg sentlr
dir una vegada que per viure bé s'ha d'estar sol.
Jo de seguida vaig pensar: 'Que estrany que és
aquest home, no sé COi li pot agradar estar sol,
ha de ser molt avorrit ••• ••

--- - -
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* Un noi Ji diu a una noia: _..

-Que em diries si et digués que no crec en l'amar?
La noia li contesta:
-Et diria adéu!

* AiIO és una dona que ha tingut un accident i el seu marit
la renya, i ella contesta:
-si home, tots contra mi! El semafor en vermell, l'agent i
aN ~!

* És un nen que li diu a la seva mare:
-Mama, derna fern una festa al col.legi. La mare de la
Sílvia portara els tovallons, la mare de l'Albert , els
gots , la mare de la Sara, els plata, i tu, els 150
entrepans.

t Són dos amics que es traben al carrer i un li diu a
l'al tre:
-El metge ha dit que en dues setmanes aconseguiria fer-me
camInar.
-1 ha estat així?- diu l'altre.
-Segur. He hagut de vendre el cotxe per pagar la factura.

IL
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SENTIMIENTOS
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Le he propueslo a mi conciencia
la idea de enfrentarme a él,
pe ro me asusta el fracaso,
y siempre he od iado los recuerdos y los
remordimientos.
Pregúntale a tu alma ,
¿qué debo hacer?
tal vez ella pueda ayudarme:

¿Tal vez qu ieras saber un secrelo?
El invierno me aterra,
mi so ledad se convie rle en rulina
y mi amargura en grandeza;
re zaré para que vuelvas pron to.

Aveces quisiera escapar,
correr, o tal vez volar
a la eterna paz que quizás me aguarde.
¡Vamos, pregúntasel o! Kerce Uréndez

.. .l ~.: _ : _ 1. n

Montse Estudillo

AELLA

. I J
1001=========:;':J Hoy he vuelto a echa rle de me nos;
• el ma r me ha prequntado por qué lloraba,

no he podido responderle,
la noche se me ha acercado
y he senlido miedo .
Espero que sa lga el sol,
lal vez él esté de mi parle.

Aella; la recordaré siempre como a mi alma,
como la dulce sonrisa que siempre me ampara;
Aella la recordaré siempre como a mi hermana.

Aella; quisiera agradecer toda mi existencia ,
quisiera que supiera que la espero,
para que me vea, quisiera que volviera
y me explicara el porqué de su partida
eterna.

Aella; quien me llevó hasta la adolescencia,
siguiendo las pautas de su vivida juventud,
que supo darle un significado a todas mis dudas,
que hi zo de mí, tal vez, -
la mujer que ahora la recuerda.

la; a la que me ayudó a construir mi vida,
semejanza;

a la que puso en mí su cariño
y toda su confianza;
a la que quiso ser el espejo
de mis años de infa nc ia.

~2
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'1 llish'

1 llish to do so many things!
1 wish to be so roany things!
1 wish to get so far!
But 1 am bere , full of drearos . o
1 think about a fu ture, a futu re full of everythlng,
But life does not give us anything
And you bave to fight for what you wi sh.
I wish tbat noth ing were impossiLl e
1 ll ish that there were always a reward
After an effort.
I wish that eve ryLody recei ved o,.;hal lhey deserve
I wish lhat egoisro and ineompre he ns ion were gone
1 wish lhat injustiee and pain were gone
I wi sh so roany things!
But the same life ki eks you
Ki eks you with no reason
And fromthe suffering
You learn lo survive
And to be happy in some way
But , I vish so many things!

Lourdes Guillamón 4t. Admi nistratiu

'The big bo! full of dreams'

The big bOl wi th a lot of dreams
On the bedside table,
Hopes , fears and hatreds
Resling at the foot of the bed

Anguish in the wardrobe,
Friendship among the pillolls,
And hidden behind the pieture,
The deepest seerets.

Kept safely in a ehai r
Good aemories are llaiting,
And , like a white eurtain,
Our false promises and tears.

Eaeh heart is a bed e h a~ber ,

Arefuge and a friend,
Ashel l where you can hide,
And loek yourself allay.

Anna Hatas 4art. Administratiu

MY IDEALSCHOOL, as seen by the pupils of 4rt
Administratiu.

Today , I had a dream that I was going to sehool.
But . .. it llas a different sehool! This sehool was very
liberal . The teaehers did not need to eall the roll and
tu write down the absenees from elass, beeause the
pupil s woul d come to sehool freely, of their own free
wil l . If they did nol wanl to go to elass, they simply
di d not 90 .•.

Carme Andreu

For me, the roost important th ing is eompanionship
belween lhe students and t rust in the teaehers, beeause
if lhere is a good atroosphere in sehool, we ean study
in peaee and quiet and do well .. .

Nuri Martínez

My ideal sehool is a big sehoo l wi th good teaehers
and where the pupils ean ehoose the subjeeis they li ke
bes t, and where it isn't obliga tory to go to elass to
pass, only to do a good exam.•• . .

An tonio Ca lahorra

My ideal sehool llould be a plaee whe~e students
could spend more time . During this time they eould ask
for information about the ir sibjeets or elarify doubts
they have about subjeets done that day •• •••also there
would not be so mueh homework.

Lueia Espino

My idea l sehool would be a big bu ilding llith large
windows, all painted white , with a really good
library ••. .the teaehers wou ld be very happy and they
would have a beautiful relationship with their
pupils ....

Mabel Notario

A sehool •••••where the teaehers and pupils would
be very united, and good fiends. In this sehool the
pupils would go on many trips and organize parties to
get to know eaeh other .

Rosa Mª Fernández

To obtain my ideal sehool 1 think it is very
diffieult,many light years away ••••••••

Carles Alenya



Realirzar ¡JeT Dig~ Pad.illa.e f

Res més. Esperemque aquesta expl icació us '
hagi interessal, i que els 'xispes' veieu que el
profe de tecno no és tan pal, com mo lts volen que
sigui, sin6 que lambé es preocupa per fer coses,
que ens siguin divertides i profitoses.

Se. d'Electricitat.

Com poden veure, han estat "sor t ides
profit oses i sucoses'. Cre iem que els ' xispes' que
aneu cont inuanl és inleressant que també feu
sorti des facullat ives , ja que es t renca el motl lo
de la rutina d'esco la, i podem veure el m6n del
treball més a prop .

(' a ~ a .

Rns van expl ica r el proces oe p rUUUCC JU U~

l' energia electrica, varem visitar totes les
insla l .lacions, vampu jar a una de les lorres de
refrige rac i6 'l a Ximeneia', i alguns vam veure
la Vila Olimpica, encara que el cel eslava mo lt
tapat (fum, boira, i no sé que més •.. l

En acabar la visita ens van donar una bossa
amb documentaci6, un bolígraf, un clauer i una
llauna de Coca-Cola que no era electrica •

. Al mes de Gener varero anar a Sabadell , a la
fabrica d'alternado rs eleclrics , ABBBROWNBOVERI,
on ens varen explicar i varo poder veure com
Iabricave» aquestes náquines per produir grans
potencies elect riques.

En acabar la"visila, ens va ren porlar al Club
Nataci6 Sabadell, i ens varen obsequiar amb un
' pica-pica' , que va anar moll bé. Aquesta és una
sorl ida que es pot recomanar ja que' s'hi suca' .

Al mes de Marq , i com a cloenda de les
sorti des , va rem ana r a Premia de Mar, a visitar la
Casa Domotica, de la companyia III DROELECTRICADE
CATALUNYA, S.A. En aquesla ocasi6 ens va
acompanyar, a més, el profe de practiques Toni
Pocho

En ella varen exp lica r-nos el procés de
construcci6 i insta l .laci6 d'una casa intel.ligen t
(que ella ha fa Lot l, pero que s' ha de prog ramar,
els avantatges que lé i tota la resta.

També ens varen convidar ' a llauna' aquesta
vegada, (en tenguis per llauna un pot de Coca -Co la,
Fanta i alt res}, ens varen dona r un bo l íqraf , i al
profe un vídeo i documentaci6 de la casa .

Varem haver d'empl enar una enquesta sobre la
visila, i ens van passar un vídeo de la mateixa

AL

2.- ~IA: lambé és una Eslaci6 Receplora
i ens hi esperava tot un equip de tecnics
d'ENH ER, el cap de la de Palafrugell, el cap
de la de Juia, el cap provincial dels Serveis
Tecnics de Girona, idos alt res tecnics
més .Ens varen parlar del sistema de rebuda i
t rans fo rmaci6 del corrent electric, així com
el de la portada deIs 400 KW. a les comarques
de Girona. També ens van ensenyar el sistema
d' interconne 1. ió amb all res ll ocs de
submin islramenl de la mateixa companyia .Va
ser una visit a interessant , i creiem que
s'havia de fer, ja que s'hi pot veure molt bé
el procés de conversi6 transformaci6 de
l' energia d'abans amb la d' ara .

Els alumnes de Se. d'eleclricilal, en aquesl
curs 91-92, hea dul a lerme visiles (sorlides
facullalives d'ampliaci6 de coneixemenls com diu
el profe de Tecno) en l'assignatura de Tecnologia
El eclrica, ' es nota que eslemen l' any olímpic' ja
que l'any passat no en varem fer tantes.

NOTiCIES ELECTRITZARTS

Varem comenqar les sorlides el mes de
selembre visitant:

1.- Palafrugell: l'Eslaci6 Receptora
d'Energia Electrica d'ENHER.EI seu Tecnic en
Cap ens hi va fer una expli caci6 de l procés
de transformaci6 de l'energia a l'eslaci6.
Coro que és moll anliga, l 'eslan reformanl i
la conserven coma museu, ja que va ser de
les primeres a instal .lar-se. Ens va dir que
la més moderna era la de JUIA, tan en
conslrucci6 com en tecnologia i que ens
convidava a visitar-la, cosa que el prote va
accepta r,

En el mes de desembre vam anar a visitar la
Cenlral Hidraulica de Susqueda, de la Compa ny ia
HIDROELECTRICA DE CATA LUNYA , S.A.

Varem visilar la presa, ens en van fer una
explicaci6, pero en canvi no ens van deixar
enlrar dins la Cenlral que esta situada dins la
muntanya , degut a no rmes de seguretat de la
ma teixa compa nyia, cosa que ens va de ixa r
decebuts.

Ala larda vam anar a Girona i vam assisli r a
una xerrada sobre il.luminaci6 que ens van fer en
els magalzems DIELECTRO, S.A. i ens van ensenyar

les novetats de lampades i il.luminaci6 en
general. Va estar molt bé, ja que ens va quedar el
dia complel.

Un allre dia del mes de desembre vam anar a
Barcelona, concretament a Sant Adria del Bes6s a
. . '

VISIta: la Central Termica de Producci6 d'Energia
Electrlca de la Companyia FECSA.

1: //!
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Treball a Se

Ourant el primer trimestre del curs, rebérem
informaci6 del Patronat Catala Pro Europa a través de
la Oirecció de l'Institut: es tractava de fer un
lreball referent a la nost ra regió com a part d'una
Europa nova , vella pero nova en els seus esque mes de
futuro

Conscient de les branques que treballem,
Electrics, Hecanics i Administr atius, el professor
Jasep Verdum emcomen ta la pnssibi litat d'enllesti r un
estudi multidisciplinari, en concret , la historia, el
.camf segui t i potser també l 'actuaJitat de
]'electrificaci6 en la nost ra regió i del sud de
Pranca, dels que hem rebul info rmaci6.

El ' sl ' Ji vaig donar gai rebé sense pe nsa r-m 'hi .
La importancia en la nost ra societat del descobriment i
posterior aplicació practi ca de I'electricitat ha es tat
fonamental: el nost re desenvolupament es basa en
aquesta conclxen\a.

Sé, tres branqucs gaudint dc la possibilitat de
fer un t.rehall 'n equip que interessa puntualment a
cadascuna d'elles: per als elect rics perque és el
'(¡tIl O' de " cal.ud l , el descobrime nt que dóna nomal seu
art , per als mecani cs pe rque sense notors res no
funciona ¡ p'r als adminl st ratius perque amb el control
slstematlc de les mJynl tuds econ~m i q u e s enllesteixen la
principal necessi tal human". En tre Iots cnneirer la
nostra situaci6 envers el món que ens envolta. Rns hl
li em engrescat í ins al coll, noven t Iota mena de tecles
Der acumular inf ormaci6.
. Tot ha estat. poasihle yrac ies al Josep, ja
esme ntat , al Ramon Portella i la üulors Fu ster els de
les histories, el Narcls Trias I'electr ic, pels seus
contactes, i sob retot a la feina diaria deis alumnes de
Se. que ho han t reballat amb el nostre ajut.

No vull esbrinar ni la metodologia, ni les
aleqries, ni fracasos de la feina en si aateixa, cal
dir: aixo sf, que soIs pe r fer el t reball, el preli ha
es tat una bona subvenció del Pa t ronat per tal de poder
fer un bon viatge de fi d'estudis.

Ca l teni r en compte que és tan bonic estudiar el
nostre entorn polftic, tecnic i social a nivell
europeu, com la possibilitat de fer un treball en equip
per coneixer veritabl ement els nostres companys,
alumnes o professors , amb els que dia a dia ens
re lacionem. Convido a tots els estaments de l'Institu t
a intenta r any rera any, la realització de t reballs
d' aquesta mena en que tots hi sortim guanyant.

Albert de Quintana

RwtiRm ¡JeT D1l'lXJ Padilla8 .

NOTIC IES BREUS

1.- L'enlJumenat pnbJ ic a PalafrugelJ va comen\ar a les
prirnerles del segle XVI II . Anava amb IluID d'oli .

2.- Enguany celebren el primer centena ri .EI dia 23
d'abril de 1892 s' inaugura J'enl lumena t púb l ic a t ravés
del gas . La companyia ins ta1.ladora era: COMPAN YI A
O' ENLLUMENAT O'ESPANYA I PORTUGAL.

3.- Ta nt soJs fa 92 anys que tenim enllume nat pnblic
elect ric a lJ vila.

4.- Ala Bisbal tenien eul lunenat públ ic des de l 181 2,
ol i , des del 1864, pet ro!i , i des de I'an)' 1898,
l' electricit al.

5.- ATor roella de Montgrf tenen enllurne nat púbJic
electric des de l 'any 1897.

6.- Al'or relles IRossel l ú, Prancal poble agermana t aab
Torroella de Mnntgrf, I'enllumenat pnbl ic elecl ric ;iI

come n~a r al 1895.

7.- Enguany és J'any Fa raday. El 1991 se ce lebra el
bicentenari del seu neixement. En Michael Faraday
(1791-1867) fou un autod idactic amb molta cu riositat i
eng iny, un noi amb la vis ta al cap dels dits, que
dirl em nosal t res . Arr iba als Ilocs més prestigiosos
dins el món de la ffsica del seu pafs, Anglaterra.
Enuncia les IJeis Faraday sobre l'el ectrolisi en tre
d'alt.res aportac ions cient lfiques.

Josep Ve rdum
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Vertical es :

l. -Gracia, gent i leza
2.-Rev, art ículo.Nota.Existe.
3.-Emperador ruso. Antiguamente Hoyo.
4.-poesía.Al .rev . Número
5.-Deba jo. Voz de mando . Símbolo del sodio
6.-Converti r en hueso.

-----
Carme Bofill Huntada·2n adro. A

i Fent servir 8 vuits s'han d'obtenir xifres que una vegada sumades doni n com a resultat 1.000.

sl 'es-radroc rep

i Per que l'a igua del mar és salada?
llumer ne snallacab stl omah ih éuqrep

i Per que els soldats porten botons daurats?
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