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EDITORIAL  

►Aquest curs, com tots els cursos, ha passat ràpid. Segurament la noció del temps 

que tenen els alumnes de la que tenen els professors no coincideix i no es posarien 
d’acord, alumnes i professors, al valorar la velocitat a que ha anat el 2015-2016. En el 
que sí estaríem d’acord, però, és en les coses importants que han succeït al llarg d’a-

quests 9 mesos. Crec que sí. Perquè fent un sondeig, ara que estan de moda les en-
questes, de seguida es percep que els alumnes consideren que ha estat important 

Sicília, ha estat important anar a entrevistar gent gran al geriàtric, ha estat important 
participar en el musical, ha estat important fer recerca, ha estat important muntar ex-
posicions i fer teatre... En definitiva, podríem dir que l’important d’aquest curs, escol-

tant els alumnes, ha estat allò en què ells han estat protagonistes, els projectes. Pro-
jectes, sí. Tot un programa de present i tot un repte de futur... 

El curs que hem deixat enrere també ha tingut un moment trist. L’Anselm Quixal, antic professor de català del 

centre, ens va deixar. Descansa en pau, Anselm, i continua escrivint-nos sonets i poemes des del teu cel... 

CALIU ÉS LA TEVA REVISTA, 
TRACTA-LA BÉ 
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CALIU 33                                                                                  els grups 

 

ELS GRUPS  
►Cada començament de curs, cares noves. Però aquestes noves cares dels alumnes de 1r d’ESO 

es barregen amb les cares dels «antics» i amb les de les noves incorporacions. Al final, sumant 
alumnes nous, vells, professors i personal no docent, tenim un mosaic immens i variadíssim... 

1r ESO A 

Tutor: Juanjo Muñoz 

1r ESO B 

Tutora: Núria Corona 

1r ESO C 

Tutor: Benito Herrera 

1r ESO D 

Tutor: Marc Colomer 

1r ESO E 

Tutor: Joan Puigferrer 

ELS 5 GRUPS DE  
1r ESO 
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ELS  5 GRUPS DE 2n ESO 

2n ESO A 

Tutora: Marta Solés 

2n ESO B 

Tutora: Estefanía March 

2n ESO D 

Tutora: Rocío Darriba 

2n ESO C 

Tutora: Carme Camps 

2n ESO E 

Tutora: Lídia Fernández 
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ELS 4 GRUPS DE 3r ESO 

3r ESO A 

Tutora: Carmen Gonzalo 

3r ESO B 

Tutor: Albert Requena 

3r ESO C 

Tutora: Gisela Pujol 

3r ESO D 

Tutora: Juana Castro 
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ELS 5 GRUPS DE 4t ESO 

4t ESO A 

Tutor: David Beltran 

4t ESO B 

Tutor: Pau Campos 

4t ESO C    Tutor: Norbert Botella 

4t ESO D     Tutor: Francesc Pujol 

4t ESO E 

  Tutora: Ivette Farraró 
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ELS 4 GRUPS DE BATXILLERAT 

1r BATXILLERAT A   Tutora: Teresa Mingot 

1r BATXILLERAT B  Tutora: Montse Vilaseca 

2n BATXILLERAT A  i B   

Tutors: Carles Soler i Toni Llach 
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ELS GRUPS DE CICLES FORMATIUS 

1r ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

Tutora: Maria Català 

1r ELECTRICITAT 

Tutor: Santi Romero 

1r AUTOMOCIÓ 

Tutor: Arantxa Vitaller 

2n AUTOMOCIÓ 

Tutor: Jaume Vall 

C.A.S 

Curs Accés a  
Cicles Superiors 

Tutor: Robert Torres 
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ELS GRUPS DE CICLES FORMATIUS 

1r CUINA CS 

Tutor: Carles Sans 

PQPI CUINA 

Tutora: Meritxell Puigdevall 

CUINA CM 

Tutors: Oriol Blanes i Narcís Caner 

PASTISSERIA 

Tutor: Joan Guerrero 

1r i 2n TURISME 

Tutores: Vicky Plaja i Cristina Lora 

 

1 GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

Tutora: Teresa Falgàs 
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PROJECTE ERASMUS + 
El 27 de maig, a Catània, va tenir lloc la clausura del projecte Erasmus+. El projecte consistí en 
un intercanvi entre el nostre Institut i l' Institut Dante Alighieri de Sicília amb l’objectiu d’incloure 

les emocions en el procés d’aprenentatge. Durant les estades dels alumnes sicilians a casa nostra 
i dels catalans a Catània, s’anà generant material per portar a terme exposicions, filmacions, es-
crits, poemes i un gran concert. Aquest, fou l’acte principal de la cloenda del projecte i es celebrà 

el passat maig en un indret absolutament únic: el parc natural del volcà Etna, patrimoni natural 
de la humanitat. Val a dir que l’acte és el primer que es celebrà en aquell escenari. A continuació, 

un recull fotogràfic de l’experiència d’aquesta setmana que els alumnes del Baix van passar a Ca-
tània coneixent l’est de l’illa (la ciutat, Siracusa, Taormina), assistint a classe amb els seus res-
pectius companys, preparant la clausura i assajant el concert de l’orquestra integrada per alum-

nes del Baix Empordà i per alumnes sicilians. 

13 



 
CALIU 33                                                                       projecte erasmus 

 

PROJECTE ERASMUS+ Foto de grup dels alumnes que van trobar-se a Catània, a peus del 

volcà, per interpretar les composicions que  havien creat pel projecte. Guitarres, trompeta, flauta 
travessera, teclat i gralles. A més, l’altra part de l’equip, eren els encarregats d’enregistrar 

l’esdeveniment i escriure’n la crónica. 

Teatre grec de 

Taormina 

L’orquestra 

Els alumnes catalans i sicilians 

Els professors 

EQUIP DE LA REVISTA CALIU 33 
 
2n ESO: Pau Bofill, Lucia Borràs, Francesc Brunés, Mohamed Chami, Sanna Echjijem, Younes El Jouraui, Pol Fernán-
dez, Àlex García, Clàudia López, Berta Marín, Lluna Martí, Cristian Morales, Aleix Pagès, Carla Riera, Ana Ruíz, Joel 

Sánchez, Abel Sánchez, Marina Uréndez, Iván Alba, Ismael Berjón, Marlin Bustillo, Fran Cantero, Salaheddine Darkao-
ui, Erik Díaz, Imad El Atmani, Joana Figueras, Georgina Fratiean, Alexis García, Marc Guerrero, Soraya Guillén, Pol 
Herrero, Abde Mahit, Raquel Martínez, Sergio Recio, Hamza Zirar i Abril Tor. 

 
3r ESO: Sorina Bancianu, El Bachir Hannaoui, Israe El Harrami, Safae El Krini, Bogdan Hutanu, Blanca Loma, Daniela 

Margarit, Marc Ortega, Cristian Rey, Clara Romero, Joel Serrano, Ayman Zobair, Imad Bouazzati, Rubén Berjón, Aida 

Franco, Youssef Zaizoun, Sergi Ortiz, Mario García, Georgy Disla, Maynor Menjívar, Elsa García, Lucía Carbó, Ainhoa 

Sánchez  i Ayoub Zobair. 
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16 octubre 2015 2.00 h 

RECERCA 

L'INSTITUT BAIX EMPORDÀ EXPLORA EL BANC 

AUDIOVISUAL DEL MEMORIAL DEMOCRÀTIC 

Divulgar la memòria oral. Alumnes de 4t 
d'ESO de l'institut palafrugellenc aprofiten 
testimonis enregistrats per fer un noticiari 
del període d'entreguerres. L'experiència 

marcarà el camí a altres centres. 

PROJECTE DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  
►El Banc Audiovisual de Testimonis (BAT) orals del Memorial Democràtic és un petit tresor amb 
més de 400 vídeos enregistrats i publicats en què ciutadans d'arreu de Catalunya narren les seves experièn-
cies quotidianes durant la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura, l'exili o la Transició. Però, al mar-
ge de la seva existència, encara no hi ha cap projecte pedagògic que permeti que es descobreixi als centres. 

Amb aquesta finalitat pedagògica, l'institut Baix 
Empordà de Palafrugell ha estat l'escenari, du-
rant el present curs escolar, d'una prova pilot en 
què 26 estudiants de 4t curs de secundària han 
aprofundit en l'arxiu d'enregistraments amb l'-
objectiu d'elaborar un noticiari audiovisual so-
bre el període comprès entre la primera i la se-
gona guerra mundial. La feina a l'aula, encapça-
lada pel professor José Manuel Rodríguez i se-
guida de prop per la investigadora de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya (UOC) Janine Sprün-
ker, ha servit per desenvolupar una estratègia 
perquè estudiants de secundària d'altres centres 
puguin nodrir-se de les fonts del banc i en tre-
guin profit. 
Sprünker destacava que el projecte de recerca, 

que han centrat en un període “complicat” pels escassos testimonis, s’ha guiat pel paradigma de la 
“investigació-acció”, en què el material teòric ha sorgit a partir de l'experiència pràctica. L'audiovisual final 
que va ser presentat en un acte a la UME de Palafrugell, traça un paral·lelisme entre les situacions que es 
visqueren en el període, a més de Catalunya i l'Estat espanyol, es vivien a Europa, Rússia i els Estats Units. 
A l’acte de clausura  del projecte hi assistiren representants del Memorial Democràtic, del BAT, de l’Ajunt-
ament de Palafrugell, de la Universitat de Girona i, sobretot, els alumnes de 4tA, veritables protagonistes 
del projecte. 
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EL MUSICAL DEL BAIX EMPORDÀ 
►Cada curs porta el nom d’un musical. Així doncs, tenim el 

curs del Mad World, el curs del West Side History , el de Cors 
Trencats i un llarg etcètera de musicals. Aquest any, el profes-

sor i director de cinema del Baix Jose Manuel Rodríguez ha fet 
un mix entre Walking on Sunshine i Mamma Mia, i li ha sortit 
un musical ambientat a la costa italiana on un entrellat amorós 

ajunta les dues grans produccions.  
Alumnes i professors de l’institut participen en el rodatge; uns 
cantant, d’altres ballant,  d’altres actuant. Sota la batuta de JM 

Rodríguez, s’han rodat escenes als jardins de Cap Roig, pel po-
ble, a l’institut. L’estrena del musical tindrà lloc al setembre al 

TM del poble, però el 22 de juny hi haurà un petit tastet al ma-
teix teatre. 
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EXPOSICIONS: MUR DE BERLÍN 
►Els projectes que s’han anat treballant al llarg del curs han portat associades exposicions que 

han servit per anar fixant tots els coneixements i aprenentatges obtinguts.  
Així doncs han passat per l’entrada l’exposició del Mur de Berlín, aniversari del seu enderroca-

ment. Els alumnes de 4tE van construir una reproducció del mur alemany amb caixes  de cartró 
folrades de paper d’embalatge. Per sostenir el murs, es van utilitzar vitrines que van fer la funció 
d’exposicions: en una, hi havia llibres; en una altra, pel·lícules que parlaven del mur de Berlín i 

d’aquella època i en una tercera, fotografies que ens parlaven d’aquells anys. El mur tenia dues 
parts: la part occidental, amb pintures i grafits; i la part oriental, amb un filat i frases i escrits so-

bre la llibertat. Els nois i noies de 4tE no només van reconstruir el mur, sinó que van elaborar una 
auca per explicar-ne la història. A més, van fer de guies als altres cursos de l’Institut per narrar-
ne aquests fets històrics.  

La part oriental del Mur 

La part occidental del Mur 

Soldat americà El filat 
Soldat rus 

 
Els altres murs 

Els altres murs 
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EXPOSICIONS: PERÍODE ENTREGUERRES 
►  Lligada amb el projecte de 4tA sobre la Memòria Històrica, els alumnes de 4tE van muntar 
l’exposició corresponent al període estudiat: 1919-1939, el període entreguerres. A Les vitrines hi 

havia recopilacions de llibres i notícies sobre Catalunya, URSS, Alemanya i Estats Units. També 
acompanyaven a les vitrines un mapa il·lustratiu dels conflictes en aquest període, un auca, dos 
soltats, un de rus i un d’americà, i un collage. Els alumnes de 4t E van encarregar-se de fer de 

guies i d’explicar l'exposició a la resta de companys de diferents cursos que estudiaven aquest 
període.   

Reportatge de Mario García i Sergi Ortiz, 3r ESO 
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EXPOSICIONS: SHAKESPEARE 
►  Per a celebrar el 400 aniversari de la mort de William Shakespeare, els departaments d’Anglès 
i Socials, amb la col·laboració dels alumnes de 4t E instal·laren a l’entrada del centre una exposi-

ció triple: la Biografia de W.Shakespeare, Shakespeare en el cinema i Shakespeare in Art.  

EXPOSICIONS: MARGARIT, POEMES I GREGUERÍAS 
►  Els departaments de Català i Castellà, han exposat els treballs dels alumnes al passadís. Entre 
els treballs, podem contemplar poemes curts –haykus-, fragments del poeta Margarit i Greguerías 

dibuixades pels alumnes a les classes de castellà.  

EXPOSICIONS: AULES DECORADES 
►  Continuant amb la línia de cursos passats, algunes aules han servit d’inspiració d’artistes. Tres 
exemples: la 20, pintada al seu gust pels de 2n de Batxillerat, la de 4tC i la de Música. 
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JORNADA DE PORTES OBERTES 
►Al  mes de març l’Institut obrí les portes perquè els futurs alumnes i les seves famílies pogues-

sin veure el centre per dintre. Aules, laboratoris, actuacions musicals, projectes. Tota una tarda 
dedicada a ensenyar el què som i el què fem. Una bona ocasió per passar revista a la de feina 

que es fa i que ve tan de gust mostrar-la. Per a mostra, una tria d’imatges d’aquell dia.                                               
[Reportatge d’Abril Tor, de 2n ESO] 

   
CALIU 33                                                                          portes obertes 

 

20 



 
CALIU 33                                                                            projecte  hort 

 

HORT ECOLÒGIC DEL BAIX EMPORDÀ 
►L’hort del Baix Empordà produeix enciams, escaroles, maduixes, carbassons, espinacs, toma-

tes, etc. En fi, tot allò que es conrea en un hort. Aquest, però, té el plus de ser ecològic i de 
comptar amb dues noves incorporacions: dues gallines que ens proveeixen d’ous i de fems. Així 

no és d’estanyar que l’hort del Baix tingui més l’aspecte d’un jardí que d’un hort. A continuació, 
l’Ayoub, l’Ayman i l’Imad, amb el seu reportatge, faran un recorregut pels diferents espais que el 
conformen: els calaixos, els arbres fruiters, l’hivernacle, el compostador, el racó de les maduixes, 

el de les herbes aromàtiques, la barraca i el galliner. L’hort, el porten els alumnes del 4t E i els 
alumnes de la UEC. A més de treballar-lo, periòdicament munten botiga i organitzen algun dinar 

amb els productes de collita pròpia 

A l’hort, aquest any s’hi ha cultivat enciams, escaroles, alls, cebes, faves, carbassons, espinacs, 

carxofes, àpits, tomates (a l’hivernacle) i maduixes. Tenim també flors i herbes  aromàtiques. I 
les galllines han menjat pa sec, enciams espigats, blat i blat de moro.  
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MOSTRA DE TEATRE DE BLANES: I.N.R.I. 
►El grup de teatre de 4tE va estar preparant una obra al llarg del curs amb la col·laboració dels 

professors. Ells van escriure l’obra -I.N.R.I.-, en van fer els decorats i l’assajaren per poder-la re-
presentar davant els alumnes del Baix i, sobretot, davant del públic que acudí a la mostra de tea-

tre de Blanes del passat mes  de maig. L’actuació va ser un èxit. Ara, els actors i les actrius, faran 
circular INRI pel poble i per l’Institut en un seguit de bolos molt interessants. Fotografies dels 
moments més destacats de l’actuació a la capital de la Selva i dels cartells anunciant la mostra: 

TEATRE DELS ALUMNES DE 1R ESO 
►Els alumnes de 1r ESO van actuar davant el públic del 

l’INS Frederic Martí, interpretant l’obra de teatre, que havi-
en treballat a classe de català. La rebuda dels alumnes del 

centre veí fou encarregada al grup de gralles del nostre 
centre, que els esperava a l’entrada amb una petita mostra 
de cançons tradicionals catalanes. 

HAIKÚS I FOTOGRAFIES  

A CAP ROIG 
 
Us presentem la fotografia i el haikú gua-
nyador del segon concurs de fotografia 
literària Cap Roig.  La guanyadora és Ai-

na Garcia Hidalgo, de Primer D.  

El blau paisatge 

d’alegria immensa 

fet amb bellesa 

ROSA VIDA 

ÉS D’AQUESTA FLORA 

L’ÚLTIM DIA 
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PREMIS I DISTINCIONS 
►Els guanyadors del Mestre Sagrera, els Premis Medi Ambient del nostre centre, el certamen lite-

rari Josep Pallach, el Simposi de Treballs de Recerca del Baix Empordà són exemples dels premis 

i actes als que hem acudit aquest curs. 

PREMIS MEDI AMBIENT INS BAIX EMPORDÀ       

Enguany la planificació i organització dels premis ha estat 
a càrrec dels alumnes  de CFGS de Turisme del Institut 
Baix Empordà, dins del mòdul de Protocol i RRPP guiats 

per la seva  professora de turisme Cristina Lora,  que 
han  fet una feina molt creativa i constant durant mesos 

per poder celebrar amb èxit aquesta edició. 

El primer premi dotat de  500 euros i un bastó  de munta-
nya va ser rebut per Josep Fanals i Batllori,  tutoritzat  per 

el professor Eduard de la Aranda; el premi va ser entregat 
per la Sra. Glòria Sais i Gruart,  Inspectora d’Ensenayment 
de la Generalitat, 

El segon premi dotat d’una tablet valorada en 200 euros i 
un bastó de muntanya va ser per  Mireia Via Comas de 
l’INS Lluís de Paguera amb el treball  “Efectes del Clorur 

de Zinc sobre la brassíca rapa”, tutoritzada per la profes-
sora Mercè Bacardit, entregat  pel Sr.  Juli Fernández, l’a-
lcalde de Palafrugell.  

El tercer premi dotat d'un marc de fotos digital, un disc dur de 1 terabyte i un bastó de muntanya va ser 

per  Judit Pelegrí Pineda de l’INS Montsoliu, amb el treball “Estudi comparatiu entre l’eficàcia d’un remei 
químic i 3 remeis naturals en l’eliminació del pugó de les plantes”, tutoritzada per el professors Jordi Turont 
i Núria Valentí. Va ser entregat pel director del  nostre institut, el Sr. Joan Borromeu 

Dins del mateix acte es celebra un concurs de fotografia de mediambient per les escoles de primària de la 
comarca. Enguany  la premiada va ser  la Laia Fernandez Cabezas del CEIP L’Ardenya de Sant Feliu, amb la 

fotografia “Gavines a l’abocador”. 

PREMI DE NARRATIVA JOSEP PALLACH  

 
L’Albert Teixidó,  de 4t, ha guanyat el  Premi de 

Narrativa Curta Josep Pallach de Begur amb el 
treball: “Estimat oncle Abdulah”. És una carta en 
què, un noi que ha fugit de la guerra de Síria, re-

lata al seu oncle Abdulah l'experiència viscuda des 
que va deixar enrere el seu país.  

V FÒRUM DE TREBALLS DE RECERCA DEL BAIX EMPORDÀ 

El dia 7 d'abril al teatre municipal de Palafrugell,  es va portar a ter-
me el V Fòrum de treballs de recerca del Baix Empordà. La mostra 

consistí en una breu presentació de cadascun dels 10 treballs selecci-
onats.Com a representació del nostre centre, en Xavier Moreno, va 
exposar “Influència dels hits musicals actuals en el públic juvenil.” El 

felicitem per la seva intervenció i pel seu treball. Enhorabona.  
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DIANA HERES, MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY 
►La Diana, alumna de 4t ESO, va ser escollida millor esportista femenina de l’any a Palafrugell. 

La gimnasta, ens explica com ha estat aquesta elecció i la seva trajectòria, en una entrevista que 
li fan 3 alumnes de 3r ESO: l’Ayoub, l’Ayman i l’Imad. 

Nom i cognoms, edat: Diana Maria Heres i tinc 16 anys 

Com et sents després de rebre aquest reconeixement? Molt guai! 
T’esperaves un premi així? Bàsicament no hi havia moltes nenes però pensava que em gua-

nyarien 
Quina ha estat la teva trajectòria perquè et triïn la millor esportista femenina de l’any 
a Palafrugell? Explica’ns tot el que has fet: He començat amb aparells.  La meva entrenado-

ra Ester m’ha preparat un ball i després hem anat competint. 
Quan temps fa que practiques gimnàstica? Des dels 9 any fins ara. 
Per què vas triar aquest esport? Jo no volia, ho van escollir els meus pares. 

Al llarg de l’any, quin ha estat el teu recorregut esportiu? Va ser conjunt individual. 
I el millor èxit? El de millor esportista femenina de Palafrugell. 

Has guanyat algun campionat? Sí, molts. Per exemple el ‘Andorra 
Quines disciplines gimnàstiques practiques? Cada any es va canviant de especialitat 
Quina és la disciplina on et sents més còmoda? Corda. 

Com compagines els estudis amb els entrenaments i la competició? No ho noto perquè 
són 3 hores d’entrenament i em queda temps per a tot. 

Has tingut lesions importants? No. 
T’has de privar de moltes coses: sortir, caps de setmana, etc.? Aquest any sí he hagut 
d’entrenar dies de festa, matins i tardes 

La gimnàstica és un esport femení? O també hi ha molts nois que la practiquen? Tam-
bé hi ha molts nois que ho practiquen. 

Has de cuidar la teva alimentació? No, no cal. 
En què ha consistit el premi? Copa, pica pica i cap a casa. 
Quines altres candidates hi havia per obtenir el guardó? De tots els esports: atletisme, 

tennis, etc. 
Com va anar l’acte del premi en el teatre? Estaves nerviosa? Sí, molt nerviosa després de 
presentar tots el candidats i candidates. 

Quins objectius esportius tens? Arribar a campionat del món. 
Estàs a 4t ESO. Què faràs el curs vinent? Quins plans tens? Faré batxillerat científic des-

prés el CAFE-FISIO, per ser monitora d’esport i fisioterapeuta. 
Penses en les olimpíades? Sí que he pensat en les olimpíades. 
A quina gimnasta admires, qui és la teva ídol? Fa molt era la ucraïnesa Alina Maximenco i 

ara la russa Yana Kudryavtseva,  la millor gimnasta del món. 
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GRADUACIONS DE 4t ESO i de 2n BATXILLERAT 
►Al maig, els alumnes de 2n de Batxillerat celebraren la seva graduació acompanyats d’amics, 

familiars i professors. L’acte va tenir lloc a la sala d’actes del centre –que quedà petita– i després 
els alumnes de cuina prepararen un refrigeri en el restaurant Cap Roig de l’Institut. La graduació 

va ser molt emotiva, plena de paraules sentides d’agraïment dels alumnes de la promoció 2015-
2017 vers els seus professors. L’acte fou amenitzat per la música dels alumnes d’altres cursos 
dirigits per la Gemma Valmaña, professora del centre i finalitzà amb el Gaudeamus Igitur, l’himne 

dels estudiants. 
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GRADUACIONS DE 4t ESO i de 2n BATXILLERAT 
►Més tard, el 9 de juny, els alumnes de 4t celebraren la seva graduació just abans de sortir de 

viatge de final de curs a Polònia. La festa fou en el pati del centre, amb una organització ex-
cel·lent per part dels alumnes. Un escenari enmig de la pista serví per acomiadar als alumnes 

grans de l’ESO amb la presència de pares, familiars, amics i professors. A continuació dels diplo-
mes, tingué lloc un sopar a la fresca amb les pizzes elaborades pels alumnes dels cicle formatiu 
de cuina. 

GRADUACIÓ DELS ALUMNES  DE 4t ESO 
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NOTÍCIES BREUS 

A continuació, notícies i esdeveniments que han tingut lloc a l’Institut al llarg del curs, en format breu. 

Són les «newbreus», que abarquen projectes com el dels contes per a l’Hospital sant Joan de Déu fins a 

la donació d’un motor nàutic pels estudiants d’Automoció 

DONACIÓ MOTOR MARÍ  L'empresa YANMAR EQUIPAMENTS 

IBERICA ha fet la donació d’un motor marí de 4 cilindres dièsel per tal 
que els alumnes d'Automoció facin pràctiques amb aquest tipus de 
motor, destinat a embarcacions a motor  i a vela. 

JORNADA DE LA DIVERSITAT Els alumnes de l'aula d'acollida de l'INS 

Baix Empordà van assistir a les X Jornades de la diversitat que enguany 

se celebrava a Sant Feliu de Guíxols. En aquest campionat de futbol hi 

participen alumnes de diferents instituts de la comarca.    

Per segon any consecutiu l'aula d'acollida del nostre institut ha rebut el 

premi a l'equip més esportiu.  

NOU PROJECTE DE VISIÓ ARTIFICIAL  

Aquest projecte ha estat desenvolupat pels alum-
nes de 2 CFGS d’Electricitat.  S’ha dissenyat i mun-
tat un sistema automatitzat en el que un manipula-

dor pneumàtic agafa una peça de “Lego” i la classi-
fica en una sèrie de contenidors. 

FINAL TENNIS DE TAULA 

Durant els mesos de gener i 

febrer alumnes de 1r a 4t d'E-

SO del centre han participat 

durant les hores del pati, en 

un torneig de tennis taula 

(ping-pong) que ha comptat 

en total amb la participació 

d'uns 30 alumnes.  

YOUNG BUSINESS TALENTS L’alu-

mnat de 2n de GS d’Administració i 

Finances ha participat en el concurs 

Young Business Talents, un simulador 

empresarial que permet prendre deci-

sions com a responsables d’una em-

presa. 

CONTES PER A SANT JOAN DE DÉU Els 

alumnes de 3r, a les hores de Religió i Alternati-

va, elaboren contes que portaran a l’hospital 

Sant Joan de Déu. JUBILACIÓ El professor d’Educació Física, 

Rogeli Nieto, ha arribat a l’edat de jubilació. Li 

desitgem el millor en aquesta nova etapa.  
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SAINT PATRICK’S DAYS Dins l’English Week, els alumnes de Batxille-

rat van poder gaudir d’un concert de música i danses irlandeses. 

Ens plau informar-vos d’un nou projecte 

acadèmic que hem posat en marxa aquest 
curs. L’Institut Baix Empordà ha signat un 
conveni amb la Universitat de Girona per 

passar a formar part del National School 
Project de la Universitat de Cambridge. 
Això ens converteix en un centre prepara-

dor i examinador dels exàmens oficials de 
Cambridge (KET, PET i First Certificate), 
que són reconeguts a tot el món tant a 

nivell acadèmic com a nivell laboral. 

Aquest projecte té l’objectiu de preparar 
els alumnes de 1r i 2n de batxillerat que ho 

desitgin per examinar-se del First Certifica-
te. Paral•lelament s’ofereix la possibilitat, a 
tots els alumnes del centre, de fer l’exame-
n del PET i del First. El centre també es 

planteja   potenciar aquesta preparació a 
partir de 3r d’ESO el curs vinent.El fet de 
pertànyer al National School Project fa 

possible que tots els nostres alumnes pu-
guin gaudir d’un descompte en el preu de 
l’examen, amb  l’avantatge  de fer l’-

examen a Palafrugell, sense haver-se de 
desplaçar a Girona, sempre que s’arribi a 
un nombre mínim d’alumnes inscrits. Com 

a centre, creiem que és un projecte molt 
interessant i positiu per millorar el coneixe-
ment i domini de l’anglès de l ‘alumnat del 

centre. Així mateix també podran acreditar 
el seu nivell d'anglès oficialment 

FORMACIÓ DE DELEGATS DE L’ESO 

Des de la Mesa de Salut Jove de Palafrugell,  es va organitzar una for-
mació per a tots els delegats de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO el dia 18 de gener, 
de 9 a 14 h a Can Genís. Els temes que es van treballar amb els joves 

són les habilitats comunicatives i el lideratge. 

        DISTINCIÓ ECHE PER PART DE LA COMISSIÓ EUROPEA 

La Comissió Europea ha concedit al nostre centre la Carta Erasmus 
d’Educació Superior. 

La Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) constitueix un marc 
general de qualitat de les activitats de col·laboració europea. La con-
cessió de la Carta Erasmus+ és un requisit previ per a tots els centres 

d’educació superior que volen  participar en programes de mobilitat 
del seu alumnat i professorat. 

MUSICAL “CORS TRENCATS” 

El divendres 2 d'octubre es projectà el musical "CORS TRENCATS", rea-

litzat pels alumnes i professors de l'INS BAIX EMPORDÀ de Palafru-

gell durant el curs 2014-2015. El musical està inspirat en el musical Billy 

Elliot i desenvolupa vàries trames de passions, sacrificis, amor i lluita per 

allò que és just.  
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TURISME  

● Durant el curs, els alumnes del grau superior de 
Turisme han realitzat moltes activitats i sortides. A 

continuació, un resum:  
 
 Una cita molt esperada, el B-travel de Barcelo-

na (1).  
 Viatge de final de curs a Berlín amb la profes-

sora Gisela Pujol. Van veure els recursos turís-

tics més importants, però amb sentiment i po-
sant-se en la pell del que van viure els ale-

manys en la seva pitjor època. Va ser molt 
emocionant (2).  

 El dia 5 de maig van fer una sortida al poble de 

l'Estartit al Rocamaura (3). 
 Agència de viatges majorista CATAI TOURS, a 

l'hotel Barcelona Center (4).  
 Dimarts 23 de febrer, seminari magistral sobre 

els vins i la DO Empordà a càrrec de l'enòleg 

Jordi Esteve Xifra (5).  
 El dia 7 d'abril a les 18 h, al teatre municipal de 

Palafrugell, es va portar a terme el V Fòrum de 
treballs de recerca del Baix Empordà (6).  

 Saló d'Ocupació que es celebrava a la bòbila de 

Palafrugell, 3 de març (7).  
 Visita a les Ruïnes d’Empúries i guiatge Girona 

amb 2n ESO (8).  

 Hotel Carlemany de Girona (9).  
 Pràctiques: museu del suro, oficines de turis-

me, hotels, etc. (10).  
 Jornades emprenedoria IPEP (11).  
 Premis Medi Ambient de l’INS Baix Empordà i 

dinar de Nadal i portes obertes del cen-
tre (12). 

 

1 

2 

3 
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6 

12 
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10 

8 

8 

12 

11 

10 

10 

10 
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EL CICLE DE CUINA 
►Els cicles de Cuina i Pastisseria, perfumen i alimenten el centre. Sovint, pels passadissos, se 

sent l’olor dels croissants o d’algun plat que fa obrir la gana, que ve de la cuina o de l’obrador del 
restaurant Cap Roig. Aquest curs, han estat molt actius i us fem cinc cèntims del que ha estat la 

seva activitat 

La recepta 'Mar i Muntanya de Pollastre amb Gambes de Palamós' dels 

joves xefs, Marc Santos i David Quirós, de Cuina de l'Institut Baix Em-
pordà de Palafrugell han guanyat la segona edició del concurs 'Fem 
Bullir l'Olla'. 

Un grup d'alumnes de primer de cuina han participat a  

la jornada: Pals i la cuina de l'arròs.  

El passat 8 d'abril un grup d'alumnes de cuina va participar 

en els sevei d'un esmorzar en una activitat organitzada per 
la Fundació Pallach dins del marc de la III Jornada de pro-
fessionals i equips d'infància i adolescència de la comarca: 

GUARDES I CUSTÒDIES.  

Els alumnes de 1r de cuina col·laboren en la fira expojove el 14 de març 

L'Associació d'Hostaleria Costa Brava Centre ha fet 30 anys!. 

Els alumnes de segon han preparat i servit el menú 

Presentació de la tapa «Havanera» 
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ESPORTS AL BAIX 

►Explicàvem a l’anterior Caliu com Joan Jordán, exalumne, estava jugant a la primera 

divisió de futbol amb l’Espanyol. En aquest número de Caliu, entrevistem a Pol Corpas, 
exalumne també, coordinador d’una escola de futbol al Congo; o parlem amb la Diana 

Heres, millor esportista femenina del poble. És un fet que al Baix hi ha talent esportiu. I 
per mostrar-ho, un seguit de notícies que ho certifiquen... 

Annasse Mahboub, world champion in Hungary!  
L'atleta palafrugellenc  que estudia primer de batxillerat 
al nostre centre, ha assolit una fita sense precedents al 
imposar-se al Campionat del Món Escolar de Cross, 

celebrat el passat dissabte a Budapest 

Mohamed  Dairak, alumne també de 1r de Batxillerat, 

va guanyar a Riudellots  de la Selva, fent una gran cursa 
de cross. Amb aquesta victòria, Dairak confirma la seva 
trajectòria ascendent en el món de l’atletisme. 

ERIKA SANGALO, JUDOKA 

 
L’Erika, alumna de 1r ESO, que practica judo des de petita, ens explica aquest esport 

Nom, Cognoms i edat: Erika Sangalo 12 anys.  

Quants anys tenies quan has començat a fer judo? Des dels 5 anys.  

A quin club vas començar? Vaig començar en un club de Barcelona. 

Has guanyat algun campionat? Sí, el campionat de Catalunya  

Quina especialitats practiques? Quin cinturó tens? Claus de cadena. El verd.  

Amb quins entrenadors has entrenat? Amb el Jaume i l’Estefan. 

El judo, no és un esport violent? Com sempre esteu fent combats... Sí i no. 

Per què penses que està de moda aquest esport? Jo penso que no està de moda.  

Què té de bo, practicar-lo? Que aprenc a defensar-me. 

Has de seguir una alimentació especial? No.  

Quantes medalles has guanyat? Entre 10 i 15. 

T’agradaria anar a les olimpíades? No hi ha olimpíades. 

Quant practiques el judo, què penses? En millorar cada dia.  

 Quins són els teus judoques preferits? Jakuro Kano.  

Quins són els teus objectius esportius? Intentar arribar a la copa mundial. 

 A part de fer judo practiques algun altre esport? Sí, defensa personal i anar en bici. 

 Quants dies entrenes a la setmana?  Tots el dies menys el dijous. 

 En què consisteix un entrenament? Intentar perfeccionar les pràctiques.  

 Per què t’agrada el judo? Perquè ho practico des de petita.  
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POL CORPAS: DEL BAIX EMPORDÀ AL CONGO 

►Pol Corpas, exalumne del Baix, està iniciant una escola de futbol al Congo amb Jordi Freixes, entrena-

dor de Palafrugell. Ens explica la seva experiència a l’Àfrica, tot parlant amb l’Éric, l’Abril i en Pol, alumnes 

de 2n ESO. 

Quan fa que vas estudiar en al INS Baix Empordà? Fa 3 anys que vaig estudiar a l’ INS, vaig co-

mençar a 1r ESO fins 2n BATX. 

Què recordes del teu pas per aquí? El meu pas per l’ institut potser no va ser el desitjat per cap pro-

fessor, ja que jo no era personalment un alumne excel·lent. 

Explica'ns com vas anar a parar a l'Àfrica? Fa molts anys que en Jordi Freixa va ser entrenador meu, 

i per aquestes coses que té el futbol que no només jugues a futbol, sinó que també fas amistats (i això es 

el més important), llavors aquest estiu 

ell va fer d’entrenador al campus del 

FCB, i va rebre l’oferta per anar a la Re-

pública Democràtica del Congo. Llavors 

ell va contactar amb mi per anar amb ell. 

Què hi fas exactament? Exactament 

faig de coordinador de l’UJANA ACA-

DEMY, és una acadèmia que mou 3500 

nens. 

El teu dia a dia... El meu dia a dia és 

molt limitat; ens aixequem a les 8 del 

matí, i de 9 del matí fins les 7 de la tarda 

passem el dia a la residencia del club, i 

també al camp de futbol. Als matins nor-

malment estic a la meva oficina, fent un 

treball més d’ordinador, preparar entre-

naments, organitzar les sessions d’entrenament, com també la feina dels entrenadors que donaran la for-

mació a la tarda, els jugadors per equip. A la tarda estic de 14h fins a 18h supervisant als 40 entrena-

dors, perquè donin la formació en les millors condicions possibles 

Projectes de futur... Actualment els meus projectes de futur queden una mica lluny de Catalunya, ja 

que a hores d’ara aquí a Àfrica estan mirant la meva renovació. També he rebut ofertes per anar a la Xi-

na, sempre relacionat tot amb el futbol. 

Què has estudiat, com t'has preparat per fer aquesta feina? L’any passat vaig estudiar el grau 

mitjà d’ensenyaments esportius (nivell II d’entrenador) i també he fet un curs d’edició de video. Quan 

vaig saber que marxava a Àfrica i havia de parlar francès,  vaig estudiar-ne dues setmanes. 

Quan erets petit pensaves que la teva vida seria d’aquesta manera? No, en cap moment. Sem-

pre m’ha agradat el futbol i sempre he volgut estar ficat en el món del futbol, però mai hagués imaginat 

fins a quin punt arribaria. Per mi ja he complert el meu somni d’estar al futbol professional, i l’ he com-

plert només amb 19 anys, és a dir que el que vingui d’ara en endavant serà molt benvingut. 

Has tingut alguns impediments? Potser els impediments més grans que hi ha hagut, són els temes 

de passaports i visats, ja que tot va ser molt ràpid, i per fer aquests tràmits es necessita una mica de 

temps, però per sort això no ha sigut gaire impediment. 

Un dels camps d’entrenament de l’equip. 

32 



 

CALIU 33                                                                                              esports 

 

Els teus pares estaven d’acord 

amb aquesta idea de treballar al 

Congo? En tot moment van estar d’ 

acord. A casa meva estem tots una 

mica repartits pel món, ja que el meu 

pare viu a Argentina i la meva mare 

a Begur. Ells sempre han sigut de la 

idea que s’ ha d’obrir la ment i des-

cobrir noves aventures. Al principi hi 

havia una mica d’incertesa per part 

dels dos, ja que els reportatges i les 

notícies del país on estic, no són gai-

re aconsellables; al contrari, són molt 

desaconsellables. Però un cop aquí i veuen que el meu dia a dia es molt tranquil, que tenim un policia que 

quan necessitem qualsevol cosa ens acompanya, ells també estan tranquils.  

Trobes a faltar la família, com et comuniques amb ella? Doncs bàsicament es troba a faltar tot de 

Catalunya una mica, no només la família, sinó també els amics, la cultura, tot una mica... Amb la meva 

família em comunico per whatsapp, i també per skype, hi ha fins i tot dies que nosaltres diem que fem un 

skype “internacional”, ja que xerrem el meu papa des d’Argentina, jo des del Congo, i el meu germà des 

de Begur. 

És diferent el futbol d’allà amb el d’aquí? El futbol és molt diferent. Aquí al Congo, són jugadors físi-

cament molt forts, ràpids, resistents i tècnicament molt bons. La mancança que pot haver-hi és en la tàc-

tica i a l’ hora de prendre decisions, que són una mica més lents i els costa més. 

És agradable la gent d’allà? Personalment estic molt sorprès positivament per la gent d’aquí. Són gent 

molt humil, molt respectuosa, molt alegre, sempre els agrada riure i ballar, també em sorprèn molt el fet 

que són molt religiosos en el catolicisme. 

Et quedaries a viure al Congo? Ara per ara m’hi quedaria a viure. 

Com és el país o la zona del país on vius? Doncs partint de la base que és el tercer món i és un dels 

països més pobres del món, hi ha dos con-

trastos bestials. Hi ha des del carrer que no 

està asfaltat, els nens estan al terra mig defa-

llits, sense menjar i demanant caritat, fins a 

travessar el carrer i anar a sopar a un hotel 

de 5 estrelles, tot ple d’europeus on el sopar 

pot costar 500$ per persona. El país en sí és 

molt ric en matèria primera, ja que hi ha el 

coltan, diamants, or, petroli, però com passa 

a molts llocs, hi ha la sobreexplotació i la cor-

rupció. 

Amb quin idioma et comuniques? L’idio-

ioma oficial és el francès, majoritàriament em 

comunico en francès amb tota la gent d’ allà, 

amb el president del club en anglès, i amb el 

En Pol i en Jordi amb el primer equip del club. 
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director general amb castellà. Al Congo hi ha 4 dialectes, el Lingala, Suahili, Kikombo, Chiluba. El més 

parlat és el Lingala, actualment l’estic aprenent, i poc a poc vaig parlant-lo una mica 

Està molt desenvolupat el lloc on estàs vivint? Està en una fase de desenvolupament, al 2005 hi va 

haver-hi una guerra bastant important i tant la gent com l’ entorn va quedar molt destruït, però actual-

ment s’està desenvolupant a grans maneres.  

El menjar d’allà és molt diferent del d’aquí? Sí, partint de la base que la gent només menja un o dos 

cops al dia, han de menjar molt de pa, farina, carbohidrats per poder subsistir tot el dia. Per tant és molt 

diferent. El menjar més típic es el fufu: farina, arrels d’ arbre i agua, es fa una bola i es menja. 

Explica'ns coses del país i de la teva feina, per fer-nos una idea: No tinc un dia a dia típic, cada 

dia a Àfrica és una història diferent. Com he respost abans el meu dia a dia és al camp de futbol. Però 

també hi ha dies on ha vingut el ministre d’esports a veure l’acadèmia; hi ha dies que has d’ anar a la te-

levisió a fer una entrevista, hi ha dies que tens reunions... tot una mica variat. 

 

 

 

 

 

 

 

Les 10 coses preferides d’en Pol... 

Quin és el teu menjar preferit? Actualment el meu menjar preferit és tot. Quan torno a casa menjo 

tot el que puc i en grans quantitats. Tot i que el fuet és el que més m’agrada.  

Quina és la teva beguda preferida? Beguda preferida no en tinc, aquí al Congo. He après a valorar 

molt el menjar entre d’altres coses. Hi ha dies que potser no menjaràs en tot el dia, només penses en 

beure un got d’ aigua. Per tant ara per ara l’ aigua és la meva beguda preferida. 

Ets de mar o de muntanya? Sóc de les dues coses, el mar m’agrada molt, anar a escoltar les onades, l’ 

olor a mar i aquesta tranquil·litat que m’ aporta. També m’agrada la muntanya, la neu... 

Quin és el teu animal preferit? No tinc animal preferit. 

Quin és el teu llibre preferit? Sóc una persona de llegir pocs llibres, però un dels meus llibres preferits 

es Herr Pep. 

Quina és la teva cançó preferida? M’ agrada molt la música catalana, Sopa de Cabra, Gossos, també 

m’agrada Julio Iglesias, i la música més actual. La meva cançó preferida és d’en Tomeu Penya, Illes dins 

d’un riu 

Quin és el teu hobby? El meu hobby és el futbol, tot i que ara s’ ha convertit en el meu treball. 

Quina es la teva pel·lícula preferida? La meva pel·lícula preferida és “Lágrimas al Sol”, de categoria 

En Pol i en Jordi, amb un agent de l’ordre. 
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bèl·lica.  

Quin és el teu color preferit?  El vermell. 

Quin és el teu jugador preferit de futbol? Sempre m’ha agradat en Puyol, un jugador que té molta 

energia, molt positivisme, en definitiva crec que és un exemple a seguir en tots els aspectes de la vida. 

 

EL DIA A DIA D’EN POL EN IMATGES 

En Pol amb l’Éric en Pol F. i l’Abril, autors de l’entrevista 

35 



 
CALIU 33                                                                                  sortides 

 

ALGUNES SORTIDES  
►Al llarg del curs, hi ha hagut sortides llargues, de dies, i sortides d’un dia. Entre les primeres, 

tenim els viatges de final de curs de Batxillerat i Turisme (Berlín), de 4t ESO (Cracòvia), les esta-
des a Sicília del projecte Erasmus +, les colònies de 1r ESO (Cornellà de Terri) i de 2n ESO al Piri-

neu. Entre les segones, els crèdits de síntesis, les sortides a Barcelona, les sortides de cada de-
partament, etc. Aquí en teniu un recull... 

Alumnes de quart d'ESO de l'optativa de Física i 

Química gaudeixen d'un taller de So i Acústi-
ca a Caixa Fòrum de Girona. 

Taller de reaccions químiques al 

Cosmo Caixa de Girona. 3r ESO. 

Alumnes de Batxillerat fent pràctiques de Química a la UdeG. Olimpíada d’Economia a la UdeG. 

Alumnes de 2n de Batxillerat 

Alumnes d’Escoles Verdes participen en el projecte europeu  

Life Potamo Fauna 

A la primavera, Jardins 

de Cap Roig 

1r ESO Religió: Girona, Tapís de la Creació i Call jueu 
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Els alumnes de 2n de Batxillerat a la Fundació Cuixart, al  MNAC i a la Fundació Vilacasas 

Els alumnes de 4t 

visitant la Fundació 
Vilacasas 
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MAS BATLLORI 
►Els alumnes de primer d’ESO han celebrat el comiat de curs al Mas Batllori, una casa de colòni-

es de Cornellà de Terri. Allà, entre els tallers i les activitats que han portat a terme, destaquen la 
«manipulació» de serps i l’estada a la natura enmig d’un indret idíl·lic al Pla de l’Estany. Els han 

acompanyat l’Estrella, en Juanjo, en Marc i en Joan. 
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VALL DE NÚRIA 
►Els alumnes de 2n ESO, s’han acomiadat del curs amb unes colònies al Pirineu, a la Vall de Nú-

ria. Estada al mig de la natura, esports d’aventura, convivència, aire pur i molt bon ambient. Els 
han acompanyat la Noèlia, l’Elisenda i la Lídia. 

CRACÒVIA 
►Viatge final de curs de 4t: Cracòvia. Els de quart, acompanyats per la Ivette, en David i en Pau, 

van passar la penúltima setmana de curs a Polònia. Va ser una experiència inoblidable que els va 
permetre conèixer un país amb molta història, amb un passat recent molt interessant. 
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Premi de Narrativa Curta Josep Pallach de Begur 
L’Albert Teixidó,  de 4rt d’ESO, va guanyar el  Premi de Narrativa Curta Josep Pallach de Begur 
amb el treball: “Estimat oncle Abdulah”. És una carta en què, un noi que ha fugit de la guerra de 

Síria, relata al seu oncle Abdulah l'experiència viscuda des que va deixar enrere el seu país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTIMAT ONCLE ABDULLAH 

 
Viena, 23 de Maig del 2016 

 
Estimat oncle Abdullah, 
 

Per fi puc dir que s’ha acabat aquest desagradable viatge. Ara podrem començar a comunicar-nos i em po-
dràs escriure a l’adreça que figura al dors de la carta.  
Han passat moltes coses des de les últimes paraules que et vaig adreçar quan era a Hongria. Encara ho 

recordo com si fos ahir mateix. Era una gèlida tarda d’abril (dimarts set, si no recordo malament); em tro-
bava a resguard del vent, rere una casa a les ribes del riu Danubi, a Budapest. Hi vaig passar moltes hores: 
potser reflexionant, potser perdent el temps, potser embadalit per la bellesa del lloc, potser amb la mirada 

perduda, potser...; no sabria dir-te ben bé què hi feia. El que sí que recordo és que les hores van passar 
volant i que d’aquella tarda en va sortir la darrera carta que et vaig enviar. 
Vaig passar la resta de l’abril esperant notícies teves. No podia fer res, la frontera estava controlada i no 

permetien creuar-la. El temps passava i no rebia la teva resposta. Vaig estar buscant feina, (era un bon lloc 
per quedar-m’hi una temporada, tot i no ser el meu objectiu) però no vaig trobar res. El fet de ser un immi-
grant no t’obre gaires portes. Vaig fer alguns treballs esporàdics, durant tres dies vaig netejar una granja, 

vaig fer una mudança, però no gaires coses més. En feia prou per menjar però érem una dotzena els qui 
vivíem en un edifici abandonat, aquelles condicions no podien durar gaire. 
El botiguer del barri, un peculiar home d’edat avançada, entès en totes les coses que voregen la legalitat, 

em proposà anar a Àustria. M’ajudaria el seu nebot, era camioner i de tant en tant tenia viatges a l’es-
tranger. Es veu que aprofitava la situació per guanyar alguns calerons ajudant a immigrants com jo a pas-

sar la frontera. Em va dir si tenia la suma que ell demanava, era considerablement gran i jo no disposava 
de tants diners, me’n faltaven pocs, de manera que vaig regatejar. Finalment vam arribar a un acord, ja 
que la situació m’era favorable, el viatge era imminent i possiblement no tenia temps per trobar un altre 

client. 
Feia molta fred, eren les sis del matí i estava esperant que un camió parés davant meu. Sens dubte estava 
a l’inici d’una nova etapa, es tractava de no mirar per tot el que havia passat i seguir en direcció al meu 

objectiu. Poc després de les sis del matí, un camió s’aturà en aquell immens aparcament als afores de la 
ciutat. En baixà un home de bona planta però prim, d’uns quaranta anys. Ens vam presentar, es deia Lasz-
lo. Un cop li vaig haver donat els diners em va dir apressat “puja, ja tindrem temps per parlar...”  

Vam arrencar en direcció a Gyõr, un cop vam ser a l’autovia em va donar una funda de folis transparent, a 
dins hi havia una falsificació del meu passaport i un contracte de treball per l’empresa de camions. Em di-
gué que m’ho mirés i ho tingués una mica per mà perquè de ben segur que a la frontera m’ho demanarien.  

Durant la primera hora, si no hagués sigut per la moderna música de la ràdio, el silenci s’hagués apoderat 

El jurat del premi  estava integrat per Marta Ros, Carme Oleza, Fèlix Pérez, Sebastià Roig i Miquel Martín. 
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de la cabina. En la segona hora,  jo, cansat d’aquella monotonia sonora en un idioma que no entenia, vaig 

decidir iniciar una  conversa demanant-li com anava l’empresa. Em vaig sentir alleujat en veure que el ca-
mioner abaixava la música i s’interessava per les meves paraules, es notava que preferia parlar, tenia bona 
conversa, ens enteníem en anglès. Al cap de mitja hora ja sabia molts detalls, no era que m’interessés gai-

re però preferia estar parlant. En Laszlo, en un punt mort de la conversa aprofità per canviar de tema. S’i-
nteressà per mi: d’on venia, com eren les coses allà, què va provocar que m’exiliés, tot el que m’havia suc-

ceït fins arribar allí. Li vaig explicar tot, fil per randa; ell m’anava interrompent per saber-ne els detalls més 
concrets.  
Arribàrem a la frontera entre Hongria i Àustria sense adonar-nos-en, ja havien passat dues hores i mitja 

des de l’inici del viatge. Neue Teilung, on feien les autoritzacions per al camió, era parada obligatòria. Men-
tre els papers eren a les oficines de la duana anàrem a prendre un cafè, i vam seguir conversant sobre l’e-
xili de tants milers de persones. En tornar a l’oficina ens van mirar els papers, després de revisar la carrega 

vam marxar. Malgrat els meus nervis pel què em poguessin demanar, ni tan sols se’m miraren, suposo que 
passava per un treballador qualsevol. 
Ens quedava encara una hora i mitja per davant. La conversa va canviar, continuàvem parlant de mi, però 

en lloc de posar atenció al meu passat, ara ens vam centrar en el futur. Li vaig explicar que el meu objectiu 
era a París, es veu que als afores hi ha diverses naus a les quals arriben productes de la Xina i s’e-
mpaqueten per distribuir-los a tota França. Hi treballen molts sirians, és com una comunitat de gent del 

mateix país, la gran majoria viuen junts en un barri. Això, oncle, té molts avantatges immediats però té 
desavantatges a llarg termini, perquè no t’introdueixes en la cultura francesa ni aprens la llengua perquè et 
comuniques amb tothom en àrab. Tu mateix dificultes la teva inserció social i et limites les opcions de pro-

grés. De vegades això em planteja dubtes. 
Després d’explicar-li-ho ell es va limitar a dir “ahh...”. Uns segons més tard em va dir: “ja estem arribant a 
Viena”. Es podia intuir, ja que el tràfic era més dens, hi havia molts encreuaments amb altres carreteres i 

als laterals del vial pel qual circulàvem hi havia uns polígons industrials. Tot el que es podia veure eren 
naus enormes: unes amb moltes canonades, d’altres amb xemeneies, d’altres amb explanades on es guar-

daven coses, d’altres tenien grues...   
Ens vam aturar a la calçada davant d’una nau, el nostre tràiler no hi cabia, l’aparcament era reduït. En 
Laszlo em va dir que em quedés a dins mentre ell anava a fer papers. El camió estava situat en un punt 

elevat sobre el terreny, al fons es podia veure la ciutat de Viena; no devia ser gaire més enllà de dos quilò-
metres.  
Va tardar molt, gairebé una hora. Sense dir res, engegà el camió i va acular fins a un portal mentre dos 

homes el guiaven perquè s’encarés bé.  
Un carretó elevador buidava el tràiler de ferros per a la construcció. Durant l’operació en Laszlo parlava 
amb un senyor, diria que l’amo de l’empresa per la diferent manera de vestir respecte els treballadors. –

Mehmet!– em va cridar. I, jo que romania mirant com descarregaven el camió vaig apropar-m’hi.  
El desconegut em va donar la mà, tot seguit es va posar seriós i em va dir que en Laszlo li havia explicat la 
meva situació. Aprofitant que feia falta ma d’obra a l’empresa m’oferia feina. Donades les circumstàncies 

en les que em trobava era una bona oferta, així que vaig acceptar sense pensar-m’ho gaire, tot i tenir els 
inconvenients de treballar il·legalment, sense assegurança, que no tindria casa... 
Ja fa més d’un mes que sóc aquí. Hi estic molt bé. La feina, els primers dies se’m va fer dura però ja m’hi 

he acostumat. Cobro un sou reduït però a canvi em deixen dormir a la nau, en una vella i petita barracota 
de guardar material en desús. Hi vam instal·lar aïllant tèrmic, tres endolls i aigua. Ara tinc una estufa i una 

cuina de butà que em va donar un treballador. Els companys em tracten bé i he fet alguns amics. 
Com pots veure oncle Abdullah estic molt bé. El fet de no haver de pagar lloguer, em permet estalviar gai-
rebé tots els diners que guanyo, només tinc la despesa de comprar menjar.  

Espero rebre noticies teves tant aviat com sigui possible. Sisplau, escriu-me!!! 
Una abraçada ben forta,  
Mehmet 

POEMES AMB LA NÚRIA ESPONELLÀ 
►Els alumnes de segon d'ESO D van anar  a l'Institut Frederic Martí 

a llegir i comentar els poemes de l'escriptora Núria Espone-
llà,  recollits en el llibre La Mirada de la Gavina. L'activitat fou un èxit 

i forma part de les jornades d'intercanvi cultural entre els dos insti-
tuts.  
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LÀMINES D’ART 

Els alumnes de 2n ESO, a Religió, han repassat la història de l’art a partir dels diferents èpoques artísti-

ques. Així doncs, han reproduït làmines del Romànic, del Gòtic, del Realisme, del Surrealisme, de l’Impre-

ssionisme, del Pop Art o de l’Art Abstracte. Una selecció de la mostra de les obres de l’exposició, són els 

dibuixos que segueixen: 

ARTISTES:  Fent el pessebre, pintant icones o construint l’arbre de Nadal 
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BESTIARI MEDIEVAL 

Els alumnes de 1r ESO, a la classe de Religió, han reproduït les imatges del Bestiari Medieval. A més d’a-
questes bèsties carregades de simbologia, els de primer han elaborat una còpia a escala del Tapís de la 
Creació de la Catedral de Girona. Al juny, a la sortida de final de curs, el van anar a veure. A continuació, 

les làmines dibuixades pels alumnes del bestiari –que han servit pels de 2n de Batxillerat, a l’hora d’analit-
zar les obres d’art a Història de l’Art. 

43 



VIATGE FINAL  de CURS 

2n DE BATXILLERAT 

 


	1_PORTADA
	pàgina2
	3_EDITORIAL
	pàgina4
	5_6_7_8_9_10_11_ELS GRUPS
	pàgina12
	13_14_ERASMUS FINAL
	15_MEMORIAL DEMOCRÀTIC
	16_MUSICAL
	17_18_19_EXPOSICIONS
	20_PORTES OBERTES
	21_HORT
	22_TEATRE
	23_24_PREMIS
	25_26_GRADUACIONS
	27_BREUS
	28_BREUS2
	29_TURISME
	30_CUINA
	31_ESPORTS
	32_33_34_35_POL CORPAS
	36_37_SORTIDES
	38_39_SORTIDES FINALS
	40_41_RACÓ LITERARI
	42_RACÓ ARTÍSTIC
	43_BESTIARI
	44_BERLIN BO

