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Curs 2017-2018
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►EDITORIAL El Trencadís. A la portada hi teniu el
dibuix fet per l’Èlia adaptant un disseny original de la
Khadija de 4E –que teniu sota aquestes línies. A partir
d’aquí, tot un curs es posà en marxa per crear el trencadís, un tub de ciment folrat de rajoles de colors i
participar així en un concurs ideat per l’empresa Materàlia. I guanyaren el concurs. Però el més important
no és el primer premi sinó tot el que han après durant
el procés, durant el projecte. Un projecte «inútil» (és
art) però molt útil. Aquí rau l’èxit del projecte: en la
utilitat d’allò inútil, en el que han après i gaudit els
nanos treballant-hi, fent-lo seu. Moltes felicitats!
Dedicatòria: Caliu 35 va dedicat a José Manuel Rodríguez, Herr Direktor. Aquest Caliu va tot per tu,
amic i mestre, en agraïment i admiració total.
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CALIU 35

els grups
ELS GRUPS DE 1r ESO

1r A
Juanjo Muñoz

1r B
Laia Joan

1r C
Joan Puigferrer
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els grups
ELS GRUPS DE SEGON ESO

2n ESO A
Tutora: Estefania March

2n ESO B
Tutora: Marta Solés

2n ESO C
Tutora: Carme Camps

2n ESO D

2n ESO E

Tutora: Rocío Darriba

Tutora: Lídia Fernández
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els

els grups
3r ESO

3rA
Tutora: Carmen Gonzalo

3rB
Tutora: Gisela Pujol

3rC
Tutor: Benito Herrera

3rD
Tutor: Albert Requena

3rE
Tutora: Juana Castro
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FOTOS DE QUART D’ESO

4tA
TUTOR: Francesc Pujol

4tB
TUTOT: David Beltran

4tC
TUTORA: Esther García

4tE

TUTORA: Ivette Farraró

4tD
TUTORA: Elena Serra
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PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT

1R Batxillerat A. Tutora: Teresa Mingot

1r Batxillerat B. Tutora: Montse Vilaseca

PROMOCIÓ DE 2n BATXILLERAT EL DIA DE LA GRADUACIÓ
Tutors: Cèlia Savalls i Toni Llach
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CICLE ADMINISTRATIU

1 AG10 Administratiu: Teresa Falgàs

2 AG11 Administratiu: Mònica Martínez

1 AG11 Administratiu: Dolors Marcebo

1 AGBO Administratiu: Encarna Pérez

2 AG10 Administratiu: Llorenç Morell

2 AGBO Administratiu: Joan Bou

10

CALIU 35

els grups
CICLE D’ELECTRICITAT

2 elec 2EEA0

1 elec 1EEA0
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2 elec EE10

1 ATM

1r de Restauració

2 ATM

CUINA
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2n de Restauració

CALIU 35

projectes

A l’institut hi ha engegats diversos projectes. Entre ells, volem destacar el del Musical, la col·laboració
amb la Universitat de Girona pel que fa als treballs de recerca de Batxillerat, el projecte del Trencadís, el
projecte del Cor i el projecte dels contes per al Hospital Sant Joan de Déu.
EL MUSICAL «L’Últim Estiu»
El dijous 31 de maig es va presentar al Teatre Municipal de Palafrugell, “l’últim estiu” el darrer musical fet
pels alumnes i professors del Baix Empordà basat en els musicals "Walking on the sunshine" i "Mamma
mia". L’acte va comptar amb actuacions en directe de les protagonistas i va ser presentat de manera
exel·lent per l’Alícia Saldarriaga, alumna de 4t ESO. Val a dir que en aquest musical, totes les actuacions
van ser en directe, amb les veus de les actrius i dels actors.

MUSICAL 2019
COMENÇA EL COMPTE ENRERE PEL MUSICAL DEL CURS 2018-2019
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EL TRENCADÍS

El alumnes de 4tE, de treball per projectes, han obtingut el PRIMER PREMI del concurs de l’empresa Materàlia amb el seu TRENCADÍS. La Paula i l’Andra, ens ho expliquen una mica:
Per què us vau embrancar en fer aquest trencadís? Per guanyar-lo treballant en grup.
Saps d’on van treure la columna? L’empresa Materàlia ens facilità tot el necessari.
Quant temps requereix realitzar el trencadís? Teníem un màxim de 3 mesos.
Quins colors vau fer servir? Verd (de molts tipus), vermell, blau (de molts tipus), marró, taronja i groc.
Qui va tenir la iniciativa de fer el trencadís? Els nostres professors.
Quins materials feu servir? Alicates grans, esponja, ciment, paleta, cub, llana.
Quan de temps porteu fent-lo? Uns dos mesos, el vam acabar el 15 de maig, la data fixada.
Què penseu sobre la idea del trencadís? És una bonica forma de treballar en grup i expressar el tema de diversitat: el cel, l’aire, l’aigua i la persona humana, tot unit. En el dibuix hi ha mar, cel, mans, ulls,
boca i molts colors.
Canviaríeu alguna cosa de cares al curs vinent? Fer-lo més petit!
Què heu après? A treballar en equip, a repartir-nos la feina, a organitzar-nos, a netejar, a endreçar, a
dibuixar, a treballar les rajoles, el ciment, a convertir un dibuix en un paper a un dibuix en un tub gegant,
a explicar-ho a la gent, i moltes coses més. Però ens hem divertit molt i a sobre hem guanyat el primer
premi!
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CONTES PER A SANT JOAN DE DÉU

Un curs més els alumnes de 3r i 4t han pogut concloure amb èxit aquest
projecte de la creació de contes solidaris
►Fa uns quants cursos que al nostre institut es porta a terme aquest projecte que té una filosofia molt
senzilla però alhora molt emotiva. Es tracta de la creació d’uns contes solidaris per a portar als nens i nenes ingressats a l’hospital SJdeDéu. Durant el 3r d’ESO els alumnes, per grups, creen els seus contes que
han de tenir un missatge positiu i alegre. Després, els editem i un cop editats i enquadernats, els portem
a l'hospital. Allà, la Tina Perayre, coordinadora del voluntariat, ens fa una xerrada sobre els valors que
mouen als voluntaris, als malalts, als metges i infermeres; sobre els valors que val la pena tenir per “ser
feliç” -segons repeteix una i una altra vegada la Tina. Després fem el lliurament dels contes i es queden a
la biblioteca de l’Hospital.

EL COIXÍ DEL COR
Els alumnes de 4t d’ESO (A i B) de l’INS Baix Empordà de Palafrugell, amb la col·laboració de
l’AMPA del centre, han portat a terme durant el
mes de març de 2018, un taller de Coixins del
Cor, un projecte solidari.
L’objectiu d’aquest taller és el d’elaborar uns coixins amb forma de cor, els anomenats Coixins
del Cor, que s’inscriuen dins de “Projecte
Micky”. Són uns coixins en forma de cor que es
donen de forma gratuïta a les pacients recent operades de càncer de mama, que es col·loquen a l’aixella i
serveixen per a alleugerir els efectes de la cirurgia durant el postoperatori.
Els COIXINS DELS CORS no es venen ni es compren, ES REGALEN.
El divendres, 23 de març de 2018, s’ha fet el lliurament dels coixins dels cors per part dels alumnes de 4
ESO i del Director del centre, Sr. Joan Borromeo, a la representant de l’Oncolliga, Sra. Hortènsia Doporto,
qui els farà arribar a l’Hospital Comarcal de Palamós.
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TREBALLS DE RECERCA AMB LA UNIVERSITAT DE GIRONA
El 8 de maig els alumnes de 1r de Batxillerat que fan el treball de
recerca en col·laboració amb la UdG van reunir-se amb els seus
tutors i també van assistir a una xerrada a la biblioteca del barri
vell on se’ls hi va donar tota la informació i facilitats per tal que
podessin utilitzar els documents pels seus treballs de recerca.

PROJECTE ERASMUS
Geraldinne Ivonne Arango Gómez, 20 anys, estudiant
de CFGS d’Administració i Finances, ha estat l’alumna
seleccionada per participar al programa ERASMUS+
del nostre centre. La seva aventura va començar el
dia 25 de gener amb el llarg viatge fins a Bournemouth, ciutat costera al sud d’Anglaterra (Regne
Unit). L’estada inclou pràctiques professionals a una
empresa i classes d’anglès diàries durant dos mesos.
Esperem que aquesta oportunitat sigui una gran experiència tant professional com personal.
ENTREVISTA A GERALDINNE ARANGO
Com vas saber la notícia? De qui la vas saber ? La vaig saber de la professora Sílvia Parra, primer
em va preguntar que si estava disposada a anar, llavors li vaig dir que potser. La professora va dir que
no n’estava segura que es realitzaria aquest viatge però al final tot ha sortit bé.
Quina va ser la teva reacció ? Vaig pensar que no m’havia de fer il·lusions perquè no era segur.
Ens pots explicar en que consisteix el teu viatge, on aniràs i per què hi aniràs ? Aniré a Anglaterra, justament a Bournethmouth, per a unes practiques que formen part del curs.
Amb qui, com i quan viatjaràs? Amb el meu germà, amb avió el 21 de gener.
Tens plantejat algun horari de tasques o no? Sí, tres hores de pràctiques, seguidament temps lliure i finalment dues hores d'anglès.
Per les condicions del lloc on aniràs a realitzar les teves tasques tens en compte aquest concepte i que en dius ? Sí, per això faig les dues hores de classe d’anglès .

PROJECTE JARDÍ LILÀ
Per l’equip del SIEI
Qui som ? L’Andrea, la Bintou, en Mahamadou i la
Lamya, alumnes de primer, segon i tercer d’ESO.
Què fem ? Ens encarreguem de mantenir cuidats i bonics
dos dels jardins interns del nostre centre.
Què aprenem? A plantar llavors, adornar l’entorn amb
diferents plantes, podar, conèixer més sobre algunes espècies, treballar en equip, prendre decisions, buscar solucions... i moltes més coses.
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L’HORT DEL NOSTRE INSTITUT

Els alumnes de 4t E del nostre institut s’han encarregat de l’hort el centre. Els alumnes s’encarreguen de
tot, des de preparar la terra a plantar i a vendre la collita.
A l’hort pots trobar enciams, tomàquets, maduixes, escaroles, etc. És un hort ecològic i compta amb una
bassa amb peixos que també han dissenyat i construït els mateixos alumnes.
Hi ha diferents parts: els calaixos, l’hivernacle, el compostador, els arbres fruiters i les herbes aromàtiques.

EL JARDÍ DE PLANTES AROMÀTIQUES
Els alumnes de 4t E, estan fent un projecte per convertir el terreny que està davant de l’institut, que toca
a la carretera en un jardí de plantes aromàtiques. Aquesta reforma es fa per parts, aplanant el terreny,
aixecant parets de pedra seca i omplint de terra negra del centre Tramuntana per seguidament plantar-hi
les plantes.

16

CALIU 35

projectes
ESCOLES VERDES

Durant aquest curs a Escoles Verdes hi ha hagut molta activitat. Aquí en
teniu una mostra
►CONTENIDORS RECICLATGE. Els alumnes
d’Escoles verdes de 4rt E han fabricat els contenidors de separació de residus, envasos i paper
a partir de la reutilització de caixes de cartró
d’ordinadors.
Una vegada fabricats, els han anat col·locant a
tots els departaments i classes on hi mancaven.
Aquí us deixem una imatge de com han quedat.
►HORTA DE LA VIOLA. A l’octubre i al novembre, vàrem visitar l’Horta de la Viola amb els alumnes
d’escoles verdes, Reciclajoc de 1r i 2n d’ESO i amb els alumnes de 4t E, que són els encarregats de gestionar l’hort ecològic del Baix Empordà. L’Horta de la Viola és un projecte familiar situat a Palafrugell, a
pocs quilòmetres del nucli urbà, que produeix verdura i fruita ecològica seguint les bases de
l’agroecologia. I a banda d’això, dins del mateix espai es poden visitar vàries construccions de palla i fang,
com la casa familiar, el galliner i un magatzem.
Les visites, passades per la tramuntana i la fred del matí, van ser molt profitoses i ens van acostar una
mica més al món de l’agroecologia i la bioconstrucció. Tot plegat, acompanyat d’activitats de sensibilització ambiental i en un entorn agrícola molt proper a l’institut. La visita va anar acompanyada d’una fitxa
d’activitats per treballar i reconèixer individualment l’espai i els diferents cultius ecològics.
Agraïm al Raimon i a la Maren, convidar-nos a conèixer l’espai i el seu projecte.

XVII PREMI MEDI AMBIENT PER UNES ESCOLES VERDES
El mes d’abril el nostre institut ha celebrat, un curs més, els premis de medi ambient per a treballs de recerca de batxillerat.
1r PREMI: Un nou paradigma en l'arquitectura , de Marc Rodríguez Flores .
2n PREMI: Prototip per a l'autosuficiència i la qualitat alimentàries d'Arbúcies, de Marc Fradera Huici .
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FESTA DE PRESENTACIÓ DE LA BATICRUEC

El dijous 31 de maig vam convidar a diferents professors/es i altres membres de la comunitat educativa a
la inauguració del projecte realitzat a la UEC aquest curs 2017/18: la BATICRUEC.
Hem restaurat i condicionat una caravana per transformar-la en una food-track especialitzada en batuts i
creps.
S’ha treballat el projecte de manera multidisciplinar, hem treballat el dibuix tècnic, les mates, les ciències
naturals, cuina, electricitat, pintura, i hem aprés a utilitzar varies eines relacionades amb fusteria.
La fase mes complicada va ser la realització dels plànols i el dibuix tècnic; també el disseny i muntatge
dels mobles fets a mida.
Ha estat un gran projecte, seria bo pel curs vinent aconseguir els permisos de circulació per tal de promocionar, la alimentació equilibrada i saludable, en diferents escoles i sectors educatius.

XI JORNADA ESPORTIVA DE LA DIVERSITAT
El passat 24 de maig els alumnes de l’aula d’acollida de
l’institut Baix Empordà vam anar a la Bisbal a celebrar
l’XI Jornada Esportiva de la Diversitat. En aquesta jornada vam participar els diferents centres de la comarca
del Baix Empordà, els quals ens vam dividir en equips
per jugar a futbol. Tots hi vam jugar i això que en som
25.
El viatge fins a la Bisbal va ser en autobús que vam
compartir amb companys d’altres instituts. Un cop allà,
ens vam posar la roba esportiva i vam començar a jugar amb els companys d’altres centres.
La finalitat d’aquesta sortida per nosaltres no era guanyar sinó passar-ho bé i gaudir de l’oportunitat d’estar
un dia tots junts ja que durant l’any, com que en som
tants, ha estat gairebé impossible. I ho vam aconseguir. I sabeu què? Vam rebre el premi a l’equip més
esportiu, i ja és el tercer any consecutiu.
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PREMIS

Al llarg del curs han estat diversos el premis obtinguts pels nostres alumnes, tant a
l’ESO com a batxillerat i a cicles
MESTRE SAGRERA

JOCS FLORALS

La Sílvia Molinas, alumna de 2n de batxillerat del
nostre institut, ha guanyat la 33a edició del Premi
Mestre Sagrera amb el seu treball de recerca
"L'imperi romà a Llafranc". Ha estat un treball realitzat en col·laboració amb la Universitat de Girona.

L’alumne Aleix Font Molina, de 2nE d’ESO, ha esdevingut finalista del V Jocs Florals de Catalunya .
L’Aleix va participar a la semifinal que va tenir lloc
a l’Auditori de Santa Coloma de Farners el passat
dissabte 26 de maig on va resultar guanyador de
la demarcació de Girona, fet que li dona accés a
participar en la gran final el dissabte 16 de juny a
Barcelona.

TOM SHARPE
El passat 5 d’abril es va fer entrega al teatre municipal del primer premi de redacció en llengua anglesa Tom Sharpe. Varen participar alumnes de 4t
d’ESO i primer de batxillerat de tots els centres
educatius de Palafrugell. Es va donar un premi per
cada categoria i centre i les guanyadores del nostre
centre varen ser Alicia Saldarriaga (4t d’ESO) i Laura Vall (primer de batxillerat). Volem felicitar a les guanyadores i també a tots els finalistes.

ÁLVARO JABALERA EN EL 26È CONCURS DE
COCTELERIA “CIUTAT DE LLEIDA”
El passat dijous 3 de maig, el nostre jove alumne
begurenc Álvaro Jabalera va obtenir una merescuda plata en el concurs de cocteleria que se celebra
anualment a la ciutat de Lleida i és organitzat per
la seva escola d’hoteleria i turisme.
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PREMI SAMBORI 2018

L’alumna, Júlia Paz Moncayo, de 2nE d’ESO ha esdevingut guanyadora del 12è premi Sambori de narrativa catalana, que convoca Òmnium Cultural, corresponent a la demarcació de Girona i la Catalunya
Nord. L’acte del lliurement del premi va tenir lloc ahir
a la tarda a l’Ateneu de Banyoles. S’hi han presentat
323 treballs d’alumnes de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de 72 centres d’aquestes
comarques.

VII FÒRUM DE TREBALLS DE RECERCA DEL
BAIX EMPORDÀ
El dijous 12 d’abril, es celebrà el VII Fòrum de Treballs de Recerca del Baix Empordà, que enguany
s’ha celebrat a Torroella de Montgrí.
La nostra representant ha estat la Mireia Trias i Jordan amb el seu treball “L’ús de la bicicleta a les
grans ciutats. Estudi comparatiu i propostes de millora.” La intenció d’aquest treball era lade veure si a
les grans ciutats com Barcelona es pot implantar un
model com el de Copenhaguen, on s’inclou la bicicleta com a mitjà de transport normalitzat.

PHYSICAT 2018: EQUIP GUANYADOR “FESOLETS”
El grup de treball “Problemes en context de física”
van organitzar la primera edició d’un concurs de
resolució de problemes de física en equip, amb la
voluntat d’afavorir el treball cooperatiu i competencial entre l’alumnat de secundària de la matèria optativa de Física i Química adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO, que han anomenat Physicat.
La primera edició de Physicat ha tingut lloc des
del 9 al 17 d’abril de 2018 i la participació es va
fer de manera telemàtica des dels mateixos centres educatius.
Un grup de 6 alumnes de 4t d’ESO (Pau Bofill,
Alex Garcia, Andrea Garcia, Joan Pagès, Alicia Saldarriaga i John Rosales), que cursen l’optativa de Física i
Química van formar el grup els “Fesolets” i es van inscriure en el concurs i s’han classificat els primers
d’entre els 85 instituts que han participat.
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MIREIA TRIAS
Representant del Baix en el Fòrum de treballs de recerca del Baix Empordà amb el treball sobre l’ús de la bicicleta a la ciutat
Per què vas escollir aquest tema pel treball de recerca?
Com no s’havia que escollir vaig mirar un programa de TV3 que em van recomanar sobre ciclisme i com jo en faig, em va semblar una bona idea fer un
treball sobre ciclisme però no ben bé sobre l’esport.
Per què creus que el teu treball va destacar sobre els altres?
Perquè és un tema que ara mateix s'està posant en funcionament a les grans
ciutats i progressa molt adequadament.
Com es va escollir una persona d’entre tantes per presentar-lo?
El va escollir el tribunal, per la nota que vaig treure.
On es va fer l’acte? A l’Espai Ter de Torroella.
Què vas sentir al estar triada? Felicitat!
Què vas sentir en el moment de l’exposició davant tanta gent?
Estava nerviosa però a l’hora de fer-ho va anar bé perquè era com si ho exposes al tribunal de l’institut,
però allà a Torroella.
Quins plans d’estudis tens d’ara en endavant?
Seguir amb els estudis superiors.
En quin centre t’agradaria estudiar ara?
A la universitat de Girona, estudiar Fisioteràpia, Infermeria i medicina.
A part d’estudiar, fas alguna activitat més?
Faig ciclisme i toco la flauta travessera a l’escola de musica.
T’han fet alguna altra entrevista anteriorment? Qui?
Sí, els de ciclisme.
Quina ha sigut la teva major experiència en el centre?
A part de les colònies, el projecte Erasmus que es va fer quan
anava a 3r i que feien els de segon i en Lluís de música ens va dir
que si algú tocava algun instrument podia anar.
Quin és el teu hobby ?
La bicicleta
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Creus que és important fer extraescolars?
Sí, perquè t’ajuda a ser més autònom i també a desenvolupar habilitats que aquí a l’institut no t’ensenyen
ja que el sistema educatiu està fet d’una manera en la que tu memoritzes les coses i després les oblides.

Les 10 coses preferides de la Mireia
Quin és el teu menjar preferit? La pasta.
Quina és la teva beguda preferida? Aigua
Ets de mar o de muntanya? Mar
Quin és el teu animal preferit? De petita el
dofí però ara potser un gos ja que et fa companyia.
Quin és el teu llibre preferit? No en tinc, ara
no llegeixo gaire per falta de temps però abans
m’agradava molt llegir.
Quina és la teva cançó preferida?
M’agrada escoltar més o menys de tot.
Quin és el teu hobby? Ciclisme.
Quina és la teva pel·lícula preferida?
M’agraden molt les sèries però ara no n’estic mirant cap, vull veure Bis a Bis.
Quin és el teu color preferit? Blau clar o gris.
Qui és el teu o la teva ciclista preferit/da?
M’agrada molt una ciclista espanyola d’un nou
equip que es diu Alicia González, que és d'Astúries.
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EL DIA A DIA DEL NOSTRE INSTITUT EN FORMAT BREU
«L’INSTITUT AL DIA»
PARADA REIVINDICATIVA 1R BATXILLERAT

FIRA D’INTERCANVI
El passat 20 de desembre del 2017, els alumnes que formem la
cooperativa YCA de 2n de cicle grau mitjà en administració,
vam dur a terme la 1a fira d’intercanvi.

El dijous 8 de març, els alumnes i les alumnes de 1r de
batxillerat d’economia del nostre institut van muntar
una paradeta reivindicativa del dia de la dona tot venent flors.

En la mateixa fira vam realitzar l’amic invisible d’andròmines
destinat als alumnes d’ESO on van participar un total de 22
alumnes.
També es va vendre esmorzar, realitzat per als alumnes de
CFGM de pastisseria, que vam tenir molt d’èxit. Gràcies companys, el pa de pessic estava boníssim!

PROVES CANGUR 2018
El dia 15 de març els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat van realitzar les proves Cangur,
concurs de matemàtiques que es porta a terme anualment amb l’objectiu d’acostar les matemàtiques als
joves.

XERRADA EXALUMNA DE TURISME
La Cristina Fernández de Tamariu, Graduada en Direcció
Hotelera i amb experiència de més de 13 anys en Hotels
ens ha fet una xerrada avui sobre Revenue Manegement
per hotels i restaurants.

L’INS BAIX EMPORDÀ PARTICIPA AL XIV
CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA
En Raúl Manzaneda i en Juan Diego Villada van participar el passat dimecres 11 d’abril als quarts de final
del XIV Certamen de Lectura en Veu Alta que organitza el Departament d’Ensenyament i la Fundació Enciclopèdia Catalana.
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FESTA COMIAT 2N BATXILLERAT

PROJECTE PATI

El passat dia 11 de maig els nostres alumnes de 2n de batxillerat van celebrar la seva festa de comiat.

El pati té elements nous, unes barres per
practicar la calistènica. Ens en parlen uns entusiastes:
Quan fa que fas abdominals a les barres? Uns
quatre mesos.
T’ho passes bé quan ho fas? Sí, la veritat, perquè així no ho faig perquè algú m’ho obligui, ho
faig perquè m’agrada. Perquè es un esport que
diverteix.
A on practiques, a part de l’insti? Només a les
barres de la Sauleda, que no estan en molt bon
estat però es pot anar fent algu na cosa.

PROJECTE ROSSINYOL
Un curs més s’ha portat a terme el projecte Rossinyol amb la
filosofia del voluntariat. El nostre institut hi té una part molt
destacada.

A mesura que vas fent t’ha augmentat la força? Sí, la veritat, perquè hi ha trucs que no podia
fer i per pujar a les barres al principi no podia i ara
ho faig sense problema.
Tens amics que saben fer barres com tu? Sí,
som un grup “Barsoldiers” que cada tarda de 5 a 8
a la Sauleda fem barre; som uns 16 i els més antics porten un any.
Avantatges d’aquest esport? Doncs que pots
fer el que vulguis perquè no fa mal, i perquè ho
fas amb el teu propi pes, no són peses, guanyes
força i també marques més els músculs i mola
veure quan et surt un truc.

JA HA ARRIBAT EL PETIT BIEL!
En Biel, fill de l’Àngel (el nostre conserge) i l’Eva. Ens diu que
tot va anar molt bé i que estan encantat amb ell. Moltes felicitats!

Has tingut alguna lesió? Jo per exemple no, sí
he tingut mal alguna vegada, un cop o alguna ferida però lesió jo no; però per exemple en Miguel es
va dislocar el colze però només això.
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ALGUNES DE LES SORTIDES DEL CURS 2017-2018

VISITA DEL 1R DE BATXILLERAT AL FESTIVAL
DEL CIRC A GIRONA
El passat dijous dia 22 de febrer els alumnes de 1r de
Batxillerat van anar a Girona per veure El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or que suposa un dels únics
referents actuals al nostre territori de circ de màxima
qualitat.

VISITA AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT
Els alumnes de 2n de Batxillerat van anar al Saló de
l’Ensenyament de Barcelona on van tenir l ‘oportunitat
de rebre tota la informació sobre les ofertes d’estudis.

RUTA PIRATA A CALELLA
SORTIDA A SANT ANTONI DE CALONGE

Passejada des de l’INS Baix Empordà caminant per la
via verda i camins rurals fins al Golfet, Calella, i d’allà
fins a la Platja del Canadell, tot gaudint de les explicacions sobre Pirates i Corsaris que els Alumnes de Turisme han fet pels alumnes de 2n ESO de la revista.

El dia 4 de maig Escoles Verdes i Reciclajoc, els cursos
de primer i segon d’ESO, van fer una sortida a Sant Antoni de Calonge juntament amb d’altres instituts de la
província de Girona a recollir deixalles de les platges.

NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
els alumnes de Cultura Científica i Física i Química de 4t
d’ESO de l’INS Baix Empordà, van assistir al Festival de
Nanociència i Nanotecnologia (10 alamenos 9), que es va
celebrar a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

CASA DEL TIBET I MUSEU DE LES CULTURES
DEL MÓN
Els alumnes religió visitaren la casa del Tibet del Barcelona i el museu de les cultures del món.
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EXCURSIÓ MUSEU EXILI

SANT PERE DE RODES

El passat 24 d’octubre, l’alumnat de 2n de Batxillerat va
participar en una sortida dedicada a recordar l’exili republicà després de la Guerra Civil. Acompanyats del guiatge
de la historiadora Assumpta Montellà, varen visitar el Museu de l’Exili a la Jonquera, la platja d’Argelers, on els
exiliats republicans foren tancats pel gener de 1939, la
maternitat d’Elna i la tomba d’Antonio Machado a Cotlliure. Va ser una jornada emotiva on els alumnes van poder
entrar en contacte amb una part de la història molt propera. Enguany, és el quart any que es fa aquesta activitat
al nostre centre.

Els alumnes de 2n d’ESO visitaren el monestir de Sant
Pere de Roda.

GIRONA
Taller de romànic amb 2n ESO

DIARI DE GIRONA I MUSEU DEL CINEMA
Els alumnes de 2n ESO de Revista i els de l’optativa de
primer, Emocions, van visitar la redacció del diari de Girona i el museu del cinema on van realitzar un curtmetratge

ESGLÉSIA DE PALAFRUGELL
Els alumnes de 4t de religió visitaren l’església i pogueren gaudir d’un concert l’orgue a càrrec del senyor Joan
Xicoira.

VISITA DE L’institut EMS-BERUFSKOLLEG de

Rheda-Wiedenbrück

HORTA DE LA VIOLA
El dimarts, dia 23 d’Octubre, coincidint amb la Setmana
BIO a l’Escola, els alumnes de 4t E vàrem fer una visita
a l’Horta de la Viola.
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VIATGE FINAL DE CURS DE 2n DE BATXILLERAT

Els de 2n de Batxillerat van marxar a Budapest. Entrevistem a Mireia Cruz, Alba
Martínez, Joel Ribera i Miquel Vargas perquè ens parlin del viatge

Què us va semblar el viatge amb avió?
Va estar bé perquè ens podíem moure per l’avió i ens vam poder assentar amb qui volíem però vam passar una mica de por perquè part de l’avió estava congelat i van haver
de tirar un líquid per descongelar-lo.
Com us van tractar? La gent d’allà era molt freda i una mica borde.
Però vam estar molt bé, entre nosaltres.
Vau tenir bon temps? Pel temps que normalment fa a Budapest, sí;
però, feia molta fred acostumat al clima de Palafrugell.
Quins llocs importants vau visitar? Una òpera i una de les pistes
de gel més grans d’Europa. Però ens vam fer un tip de visitar coses a
Budapest!
Què és el que més us va agradar?
El que més ens va agradar van ser els banys termals.
Què us va semblar la ciutat? La ciutat ens va semblar molt maca
i amb moltes coses per visitar. Té molta història i està tot molt ben
cuidat.
Què us va semblar l’hotel?
Estava molt bé, encarat a la joventut i molt ben situat.
Vau aprendre alguna cosa? Sí, en els museus. Però viatjant
sempre s’aprèn molt.
Que fèieu en el temps lliure?
Anar a prendre alguna cosa o bé a fer un vol.
Quin és el menjar que us va agradar més?
El menjar de la fira de Nadal.
Quina activitat és la que us va agradar més?
Anar a visitar els banys termals.
Què us emporteu de record? Ens emportem de record l’experiència, el compartir amb els amics i els professors.
Vau anar a alguna festa per la nit? Sí, en un pub bar.
Quina nota li donaríeu al viatge, de l’1 al 10?
Alba: 7’5

Mireia: 7

Joel: 8

Miquel: 7
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A L’ENTRADA DE L’INSTITUT HI HA SEMPRE EXPOSICIONS

DIA MUNDIAL DEL TURISME

Els alumnes de turismes han fet una explosió en honor del dia mundial de turisme, el 27 de setembre.

ICONES BIZANTINES
Els alumnes de 2n d’ESO de religió han dibuixat
i pintat icones bizantines. Per fer-ho han emprat
la tècnica del tremp d’ou que consisteix en barrejar rovell d’ou i oli de llinassa amb pigments
naturals sobre un suport de fusta. El resultat ha
estat molt vistós i és el que teniu a les vitrines
de l’entrada.

SIGMUND FREUD
Els alumnes de 4t de Filosofia han creat aquest mural

MURAL FOTOFILOSOFIA

Aquest mural està basat en frases de Sigmund Freud: a
partir d’una frase del filòsof, els nois i noies havien de
buscar una imatge que la il·lustrés.
28

Els alumnes de 4t de Filosofia han fet aquest
mural a partir de fotofilosofies: l’objectiu era
ajuntar una pregunta o reflexió a una fotografia feta per ells mateixos. El concurs el guanyà
la Marlin Bustillo, de 4tC.
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anglès

Aquí teniu un resum de les activitats del departament de llengües estrangeres
CENTRE PREPARADOR I EXAMINADOR DE LES PROVES DE CAMBRIDGE KET/PET/FCE.

MÀGIA
Màgia en anglès pels més petits

XERRADA SOBRE FUNDACIÓ ANDREA BOCELLI

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A IRLANDA

CONCURS REDACCIÓ TOM SHARPE

OBRA DE TEATRE EN ANGLÈS A DIVERSOS NIVELLS
ON HI PARTICIPEN ALUMNES

MUSIC & DANCE
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CICLE DE CUINA I RESTAURACIÓ

Durant de curs, en el cicle de cuina i restauració s’han dut a terme moltes
activitats, tant dins el centre com en forma de sortides. A continuació, en
fem un resum de les mateixes
PARTICIPACIÓ A LA 37a FESTA DEL GREMI
D’HOTELERIA DE LA COSTA BRAVA

JORNADA DE CONSCIENCIACIÓ DEL FESOL
DE L’ULL ROS DE L’EMPORDÀ, A L’ESPAI
PEIX DE PALAMÓS

VISITA A L’EMPRESA PUJADAS DE SANTA COLOMA DE FARNERS
FÒRUM GASTRONÒMIC DE CUINA I PASTISSERIA A GIRONA

FLORS COMESTIBLES
La xef del restaurant La calèndula, Iolanda Bustos,
va oferir als alumnes de primer curs de direcció de
cuina una xerrada sobre plantes i flors comestibles

ENCESA DE
LLUMS DE
NADAL
Els alumnes del
Baix preparen
la Sopada
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PREPARANT ELS PLATS DE NADAL

ÀLVARO JABALERA, PLATA A LA “INTER
ESCUELAS GET STARTED”

Els alumnes de direcció de cuina van estar elaborant
foie en una activitat oferta per l’empresa Coll Verd a
l’Aula Gastronòmica.

L’estudiant es va emportar una més que merescuda plata en les semifinals de cocteleria “Inter
Escuelas Get Started” organitzat per la prestigiosa importadora i distribuïdora de begudes del
món hostaler OTC Group.

XERRADA CAFÈ CORNELLÀ

DIADA DE LA POLICIA LOCAL

GIN XORIGUER
En mostra d’agraïment a l’obsequi de Gin Xoriguer, l’escola
d’hostaleria de l’INS Baix Empordà ha decidit innovar i crear un producte sota el nom de
“Còctels s’horabaixa i capvespre” amb la fi de captivar els
nostres clients i homenatjar
també el gin menorquí.

VISITA AL MAS OLLER

ONCOTRAIL
VISITA D’UN BARMAN PROFESSIONAL
Participació dels alumnes d’hoteleria de l’Institut Baix Empordà a
l’Oncotrail
encarregant-se del
servei de càtering.
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EL CÓCTEL COSTA BRAVA GUANYADOR EN UN
CONCURS A SANT POL DE MAR

VISITA AL CELLER “LA VINYETA”

L'alumne David Torronteras de 18 anys de l'Institut
Baix Empordà de Palafrugell va aconseguir el premi
guanyador a la millor valoració en la categoria de destresa i habilitat el passat febrer en el 35é.Concurs Jove
de cocteleria de Catalunya organitzat per l'escola de
direcció Hotelera de Sant Pol de Mar.

GERMANOR ENTRE HOSTELERIA
Germanor entre l’INS Baix Empordà i l’Escola
d’Hostaleria de l’Alt Empordà

VISITA A VINS GRAU

VERMUT NOILLY
La prestigiosa marca francesa de vermut Noilly
Prat amb l'INS Baix Empordà

CÀTERING AL CME DE PALAFRUGELL

34è CONCURS COCTELERIA PER A JOVES
Els joves prodigis del còctel de l’Institut Baix
Empordà, Ainhoa Sánchez i Mourat Krichi, a
l’Hospitalet de Llobregat

L’escriptor Matthew Tree va intervenir com a ponent
en el Centre Municipal d’Educació de la vila.
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ACTIVITATS DEL CICLE DE TURISME
Durant aquest curs, el cicle de Turisme ha tingut molt activitat. Aquí en teniu una mostra en forma de notícies breus
MUSEU DEL SURO

►Alumnes que ja fan de guia, l'alumne Maciej Chrzanowski,
ens ha fet de guia durant la vista dels alumnes de Turisme al
MUSEU DEL SURO, acompanyant la Laura, la guia del museu.

EMPORIAE

►Visita de TURISME de l'INS Baix Empordà a EMPORIAE de la mà de Caius Aemilius, gràcies Jaume per
transportar-nos a Emporiae amb tanta passió i coneixements. Una lliçó de guiatge teatralitzat.

HOSTAL SPA EMPÚRIES
Un luxe la nostra vista a l'HOSTAL SPA EMPURIES, en si mateix, però el
major luxe ha estat tenir com amfitrions els propietaris la Cinta i en Guillermo pura vocaió de tursime isostenibilitat, ens han sabut transmetre la seva
manera de treballar des del convenciment de fer les coses ben fetes. Moltes
gràcies Hostal Empuries.
Un luxe la nostra vista a l'HOSTAL SPA EMPURIES, en si mateix, però el
major luxe ha estat tenir com amfitrions els propietaris la Cinta i en Guillermo pura vocació de tursime isostenibilitat, ens han sabut transmetre la seva manera de treballar des del convenciment de fer les coses ben fetes. Moltes gràcies Hostal Empuries.

ANDREA REY
►L'Andrea Rey, exalumne de Turisme de l'Institut Baix Empordà, ha vingut a compartir amb nosaltres la seva experiència professional i universitària.
Orgulloses de veure com és desenvolupa en el món del Turisme.
Felicitats Andrea, ens ha encantat la teva xerrada!!!
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ESPORTISTES DEL NOSTRE INSTITUT

Voleu conèixer millor als esportistes del nostre Institut?
Iker Vázquez 2n ESO, FUTBOLISTA
Quants anys portes jugant aquest esport?

Carla Manzaneda 2n ESO, GIMNASTA

Porto jugant des dels tres anys.

Que és la Gimnàstica Artística? És un esport
que consisteix en molt esforç físic. Es basa en 4
aparells: paral·leles, barres, terra i poltre.

Quants partits has fet fins ara?

Amb quins anys vas començar?

He fet 160 partits aproximadament.

Vaig començar amb sis anys.

Com et sents al guanyar un partit?

Va ser difícil aprendre gimnàstica artística?

Em sento feliç perquè faig l’esport que m’agrada. Sí, perquè hi ha molts nivells i a cada nivell cada
Hem sento molt orgullós i feliç per guanyar el partit vegada es fa més difícil.
amb els meus companys.
T’has lesionat? Sí, però res greu.
Quant de temps vols seguir en aquest esport?
Com és la puntuació de la disciplina?
Tota la meva vida, em vull dedicar al futbol!
Per l’execució i les coses que fem.
Recomanaries aquest esport? Per què?
Quines proteccions feu servir?
Sí, perquè t’ho passes molt bé i fas amics nous.
Fem servir canelleres, calleres, turmelleres.
Què et va motivar a practicar aquest esport?
Què és el que més t’agrada d’aquest esport?
Em va motivar la pilota i jugar contra altres equips.
Anar a competir fora i per l’equip.
Creus que el futbol és difícil?
Quina relació tens amb la teva entrenadora?
No. Perquè només has de xutar la pilota...
És molt bona.
Quins dies entrenes?
Quina va ser la teva primera competició i la
Vaig a entrenar els dimarts, dijous i els divendres.
darrera? La primera va ser el 2012 i l’ultima al
febrer de 2018.
Quin és el teu futbolista preferit?
Quin és el teu millor assoliment dintre de la
El meu futbolista preferit es diu Isco, del Real Magimnàstica? Quedar tercera d’Espanya i segona a
drid.
Mallorca en els internacionals.
Quina és la jugada que més t’agrada?
Que menges per tenir aquestes articulacions
tan fortes i elàstiques? Menjar equilibrat i faig
La jugada que mes m’agrada és el còrner.
també molt esforç físic.
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Leonard Arynton 2n ESO, ATLETISME

Alexis García 4t ESO, JU-JITSU

A quina edat et van empènyer a començar
A quin lloc vas a entrenar? Qui és el teu profe?
amb l’atletisme?
Em vaig decidir apuntar perquè m’agradava molt Vaig a entrenar al pavelló industrial en un edifici que
es diu “BU GAN”. Abel i Alex.
córrer i saltar.
Quins dies entrenes?

Ens podries explicar que és el Ju-jitsu?

Entreno en dilluns, dimecres i divendres.

Consisteix en aprendre tècniques de defensa personal.

Quin atleta t’agrada?

Les tècniques bàsiques inclouen principalment luxacions, puntades de peu, cops de genoll, esquives, empentes, projeccions i immobilitzacions.

L’atleta que més m’agrada és Usain Bolt.

Què és el que més t’agrada d’aquest esport?

Quant de temps vols seguir?

La lluita.
No sabria què dir-te perquè jo sé que no vull dedicar-me a aquest esport; em vull dedicar a una Què et va motivar? Quan vaig veure a altres persones practicar-lo i perquè m’agrada la lluita.
altra cosa, doncs diria que fins que em cansi!
Quina és la teva millor marca saltant per Quines proteccions fas servir?
allargada?
Casc, peto, guants, i de vegades canyelleres.
La meva millor marca són 5 metres.
Quins cinturons hi ha en Jiu-jitsu?
T’has lesionat alguna vegada?
Sí, en el braç i en els isquios.

En total hi ha 13 cinturons i a partir del negre vas
aconseguint els dans.

Recomanaries aquest esport? Per què?

Quin cinturó tens tu? Groc.
Vols seguir amb aquest esport tota la vida?

Sí, perquè a qui li agradi córrer i esforçar-se li No ho tinc del tot molt clar.
agradarà molt. És molt divertit.
Creus que és eficaç el Ju-jitsu per a defensarQuines especialitats useu en atletisme?
se? Sí, perquè aprens tècniques de defensa.
Salt de llargada, la perxa, jabalina, tanques, llan- Quanta força es necessita per aplicar les tècniçament de disc, pes i martell; això depèn de la ques? La força de l'altre.
edat.
Creus que importa la mida?
Què és el que més t’agrada a tu? Saltar i llen- En les competicions importa la mida i el pes. Però per
çar.
entrenar amb els companys no.
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CURSA DE LES ESCOLES

Entrevistem a els dos primers classificats de les dues categories, masculí i femení, la
Júlia Pastó i a l’Aaron Vega de 2n d’ESO
Què us ha semblat el recorregut d’aquest any? Cansats, tot era pujada.
Feu algun esport? Creieu que us ha ajudat a l’hora de córrer? Sí, creiem que sí.
Us vau cansar molt? Sí, molt.
Durant el recorregut hi havia molta animació? Sí, sobretot les escoles.
Quina és la part que us va agradar més? L’arribada.
Com vau quedar classificats en el cross de classificació? 4ta i 3er
de la general.
La Júlia i l’Aaron, de 2n d’ESO

Tots els classificats de 1r i 2n d’ESO del nostre
institut abans de la cursa

Els participants després de la cursa
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L’ESQUIADA DE 3r D’ESO
Els de 3r d’ESO van marxar a esquiar a Vallter 2000 i entrevistem a la
Paula Torres, a la Paula Carmona i a en Nil Criado

Feia molta fred o s’hi estava bé?
S’hi estava bé, no va fer molta fred.
Va nevar? Una mica pel matí.
Se us va fer llarg el viatge? L’anada sí doncs teníem moltes ganes d’arribar, però la tornada no tant.
Hi havia molta gent? No, només nosaltres i una
altra escola.
Va ser el primer cop que esquiàveu? Per la majoria de nosaltres, sí.
Per quines pistes vau baixar? Per les verdes.
Vau esquiar o també vau poder fer snow?
Les dues coses, podíem escollir.
Vau poder esquiar sols o vau tenir monitor/a
tota l’estona? Vam fer quatre hores de monitor i dues hores lliures.
Us van tractar bé els monitors?
Sí, molt. Tots eren molt bons i molt simpàtics.
Els professors van esquiar? Sí, tots.
Heu tingut una bona experiència?
Sí, però ens hagués agradat quedar-nos una nit allà.
Dos dies hagués estat molt millor!
Vau tenir temps lliure?
Sí, al migdia, però estàvem molt cansats!
On vau dinar?
A les taules de fora el restaurant.
Quina nota posaríeu de l’1 al 10? Un 9, un excel·lent.
Algú va prendre mal? Unes set persones van anar a la infermeria, però per regirades; ningú es va fer mal de forma
greu.
Què canviaríeu de cares al curs vinent? Que siguin dos o
tres dies perquè el viatge és llarg i amb un dia no tens massa
temps de res.
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CLUB HANDBOL GARBÍ

L’equip femení cadet del Garbí, entre els millors de Catalunya
El cadet femení del club handbol Garbí, aquest any a pujat a la lliga més alta de Catalunya i han passat
a competir per anar a al campionat d’Espanya.
A l’institut IES Baix Empordà tenim dues alumnes que hi són al equip, són l’Ariadna Lara de 4t A i la
Paula Torres de 3r A.
Aquest equip s’ha anat formant per aconseguir competir al màxim nivell. Fa 3 anys, en Jordi Sala, l’entrenador va decidir crear un equip femení des de zero; al principi només eren unes cinc, al cap dels anys
s’ha anat afegint gent, fins crear un equip complet.
Ningú s’imaginava que un equip d’un poble petit com Palafrugell pogués competir contra equips tan
grans com el Lleida per exemple i optar a anar a campionats d’Espanya i convertir-se en un dels millors
equips de Catalunya.

JORNADES DE VELA A LLAFRANC
Al maig, els alumnes de 4t van anar a Llafranc a prendre contacte amb els esports de mar: vela i caiac. El
dia va acompanyar, tot i que l’aigua estava molt freda!
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L’ENGRANATGE DE HEARTH VILLAGE
Per Aleix Font (2n ESO E)

365 dies, 24 hores, una infinitat d’atraccions, quatre milions i mig d’operaris amb cascs vermells que fan rutllar el
funcionament de Hearth Village, uns altres amb cascs blancs que s’encarreguen de la seguretat i un engranatge
principal que fa que tot rodi a la perfecció. És Hearth Village, el parc d’atraccions més emocionant del planeta.
L’any 2003, en una intensa carrera per arribar a la data d’inauguració, es va començar a construir aquest magnífic
parc. Durant els primers anys de vida del parc, les atraccions eren suaus i molt infantils i l’èxit demanava a crits la
construcció de noves atraccions molt més atrevides. Amb el temps ha anat creixent en la seva dimensió i en la seva
capacitat de públic. Té dos tipus d’operaris principals: els de casc vermell, que vetllen perquè tot funcioni a la perfecció i procuren que l’engranatge central no s’aturi ni un segon amb l’objectiu que totes les seves atraccions estiguin sempre a punt per donar emoció als seus habitants; i els de casc blanc, que vetllen per la seguretat del parc i
perquè cap ésser estrany afecti el seu funcionament.
D’entre totes les atraccions destaquen la Cave Mountain, coneguda per ser la muntanya russa més gran del planeta
amb una infinitat de corbes, pujades i baixades verticals que emocionen a tots aquells que hi pugen; la Vertical
Blood, que destaca per funcionar només en certs moments del dia; i per últim cal destacar la Beat Fast, una atracció
única que genera una despesa d’adrenalina molt important.
HearthVillage és l’únic parc que té obert les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any i només es permet una certa relaxació en una determinada franja horària del dia, que acostuma a ser quan es pon el sol.
Però HearthVillage té també el seu dia fatídic en el seu record. Un dia on es va sembrar el terror en les seves instal·lacions. 23 de juny de 2014. 8:02h del matí. Poca activitat al parc. Els treballadors acabaven de començar la seva
jornada. Feia 5 minuts que la Vertical Bloodfuncionava. En qüestió de segons la sala de màquines va rebre un avís:
no arribava la corrent a l’engranatge principal. Els cinc milions d’operaris es van posar en marxa. Tots els seus mecanismes en alerta, però de cop i volta... la Beat Fast va caure a plom i el parc va quedar sense corrent. Es van activar totes les alarmes i es va sembrar el pànic al parc. Les vagonetes estaven descontrolades, els operaris corrien
d’un costat a l’altre esperant que tot tornés al seu lloc. Van ser 2 minuts molt llargs. La corrent va tornar i la maquinària del parc va tornar al seu funcionament habitual.
És un dels episodis més tristos i més angoixants que mai ha patit HearthVillage. Ningú vol que es repeteixi i per
aquest motiu des d’aquell dia ningú ha deixat d’investigar el motiu pel qual es va produir aquell fet. Enginyers que
porten el control de les estructures, mecànics experts i especialitzats que treballen a consciència sobre l’engranatge
principal, des de fora i des de dins, de lluny i de prop, tots sota un objectiu: que mai més el parc s’aturi.
Després de 4 anys d’investigacions, reunions, tests, proves i tot tipusd’anàlisi, els experts han arribat a la conclusió
que el parc pateix una deficiència en una de les estructures principals de l’engranatge base que fa que corri certs
riscos quan algunes atraccions es posen en funcionament, la qual cosa ha fet veure als experts que el parc no està
preparat per assumir una gran despesa d’adrenalina al mateix moment.
Per aquest motiu un del parcs més emblemàtics del planeta no pot gaudir a dia d’avui del 100% de les seves possibilitats. Els tècnics preveuen que en qüestió de 5 anys es pugui tenir un resultat definitiu i, el que sí és segur, és que
no hi ha cap intervenció mecànica que pugui solucionar el problema. Un dels eixos principals de l’engranatge de la
sala de màquines està afectat i només el temps dirà si el parc és apte per tornar a obrir les atraccions més potents o
haurà de romandre obert al ritme dels seus inicis.
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Viure amb les limitacions del parc genera angoixa i malestar a tots els seus treballadors que es senten incapacitats
per desenvolupar les seves funcions amb normalitat. Ells voldrien veure gaudir de la velocitat de la Beat Fast a tot
hora, veure com la sala de màquines és capaç d’absorbir una gran quantitat d’energia i adrenalina en qualsevol moment del dia. Però alhora han assumit conviure amb aquestes limitacions perquè la vida també és extraordinària
sense emocions fortes.
HearthVillage dona nom a una història,una història que algun dia esperem que es converteixi en un simple relat
anecdòtic. Que als seus treballadors puguem dir-los pel seu nom: glòbuls blancs i glòbuls vermells, que a laCaveMountain la puguem designar com a venes i artèries, i que a l’engranatge principal puguem nomenar-lo pel seu propi nom: el cor. El cor, el meu cor, és l’engranatge principal, és l’engranatge que vull que bategui amb tota la seva
capacitat. Vull que la Beat Fast pugui funcionar al 100% perquè el que heu conegut com a Beat Fast no és més que
l’acceleració normal que qualsevol cor ha de poder suportar, i que de moment el meu ha d’esperar. Operaris! Poseuvos en marxa! Seré pacient, però vull gaudir de HearthVillage malbaratant adrenalina els propers anys.

Entrevista a Aleix Font
Guanyador dels Jocs Florals de Girona
(i a l’espera del resultat de la fase de Catalunya)
Quanta gent es va presentar?
El dia de l’entrega de premis van dir que s’havien presentat aproximadament uns 28.000 relats en total de totes les
comarques de Girona, però de la meva categoria no ho sé.
Ha estat difícil guanyar?
No sé si ha estat difícil guanyar perquè no sé el nivell dels altres participants, jo en cap moment esperava que pogués guanyar.
Quant de temps ha requerit el teu escrit?
Una mica més d’una tarda, entre 7 i 8 hores més o menys.
De què va la història?
La història està centrada en un parc d’atraccions i en un dels seus dies fatídics. A partir d’aquí, faig la descripció de
tot el parc sense descobrir el secret de la història que es descobreix al final del relat. Aquest parc d’atraccions, és
l’interior del meu propi cos on el cor és l’engranatge principal. Per aquesta raó, li vaig posar de títol L’engranatge
de Hearth Village.
En què t’has inspirat?
Sóc un fanàtic dels parcs d’atraccions i volia explicar el meu problema de salut (tinc un problema de cor que no em
permet fer esport). Aleshores se’m va ocórrer fer una història que parlés d’aquests dos temes. A mida que avançava
s’he m’ocurrien coses que ho feien cada vegada més interessant.
Què vas obtenir de premi?
Com a finalista una motxilla, un regle calculadora, un pen, una llanterna per llegir, un
ma. I com a guanyador un llibre i una flor natural.

rellotge de taula i un diplo-

És el teu primer premi?
En escriptura si que és el primer.
Escrius habitualment?
No, però a la meva escola de primària cada any havíem de fer un conte i també el presentàvem a concurs, però mai
havia guanyat. No acostumo a escriure, però en aquest cas la meva tutora em va animar a participar perquè li agraden com escric les redaccions de classe.
Ets lector?
No gaire, però algun dia sí que llegeixo. Reconec que hauria de llegir més.
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Tens algun llibre preferit?
Els d’aventures, però de tot els llibres que m’he llegit, els meus preferits són els del Diari del Greg.
I algun escriptor?
No tinc gaires referències, però m’agrada Jeff Kinney que és el que ha escrit els llibres del Diari del Greg.

Un estiu inoblidable
per Júlia Paz (2nESOE)
Us explicaré el meu primer viatge sola. Tota una experiència que mai podré oblidar. Un viatge que em va ensenyar
a viure cada moment com si fos l’últim.
Quan arriba l’estiu i s’acosten les vacances, els meus pares, al·lèrgics a la platja, sempre opten per marxar a la
muntanya. Jo estava cansada de cada any anar al mateix lloc, així que em vaig plantar davant dels meus pares i els
vaig dir: ‘’mama i papa, aquest estiu faré les meves pròpies vacances; aniré a la platja’’. D’entrada em van dir que
no, que va ser el més normal, però vam arribar a un acord. Podia viatjar a Menorca, on viu la tieta de la mare, i podia allotjar-me a casa seva. La idea, naturalment, em va encantar. Estava molt emocionada. No m’ho podia creure.
No veia l’hora que arribés el moment.
El dia 1 d’agost vaig agafar l’avió direcció a Menorca. Tota una barreja de sensacions m’envoltaven: nervis, por, alegria,...No sabia si coneixeria gent. Només coneixia a la tieta, i feia molts anys que no la veia.
Quan van obrir-se les portes del vestíbul d’arribada, no vaig veure la tieta, però de lluny vaig fitar un noi que duia
un cartell amb el meu nom escrit, Sara.
M’hi vaig acostar a poc a poc. Ell no em volia ni mirar. Traspuava timidesa per tot arreu. Li vaig preguntar si em
venia a buscar, i amb una veu baixeta i entre trencada em va contestar ‘’crec que sí’’. Des del primer moment que
vaig sentir la seva veu vaig saber que era especial.
Vam agafar les maletes, vam pujar al cotxe i vam anar cap a casa la tieta. No em va dirigir la paraula en tot el camí.
Jo només feia que preguntar-li coses, però no li vaig sentir la veu. Em vaig espantar. No sabia si tota la gent d’allà
seria igual.
La tieta em va rebre molt efusivament i això em va omplir de joia. Per un moment ens vam oblidar que dret, al pas
de la porta, hi havia el noi que ens observava. Amb un lleuger cop de porta va desaparèixer. Sense jo dir-li res la tia
ja em va començar a explicar la història.
En Jordi vivia amb el seu avi. Als 3 anys de vida li van diagnosticar un trastorn del neurodesenvolupament. No tenia
habilitats de comunicació ni de relacions socials. Era autista.
Vaig quedar parada. Mai havia conegut una persona amb aquest problema. La tia Lola em va demanar que m’acostés a ell, que li parlés i que l’ajudés, que només tenia el seu avi, que ja era gran, i no tenia gaire recursos per ajudar
-lo.
Mai a la vida havia tingut tantes ganes de conèixer una persona com les que tenia per conèixer en Jordi.
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El vaig estar observant durant uns dies. Feia les mateixes rutines contínuament, des que s’aixecava fins que es feia
fosc.
En Jordi cada dia sortia a córrer a les 7 del matí. Vaig decidir que ho havia d’intentar, i a les 7 menys cinc ja l’esperava. Com sempre a les 7 en punt passava per davant de casa. Sense dir-li res em vaig posar a córrer al seu costat.
Vam córrer durant una hora sense badar boca. Vam arribar a la platja i ens vam asseure a la sorra. Crec que la vermellor de la meva cara li va cridar l’atenció perquè em va estar mirant una bona estona. Diria que així va començar
la nostra amistat. Li va costar obrir-se, però quan vam començar a parlar ens vam tirar hores xerrant sense parar.
No havia conegut mai una persona tan sincera, tan honesta, tan de veritat.
Els dies junts se’ns feien curts. Vam aprendre l’un de l’altre. Les coses més insignificants es feien grans al seu costat.
Una tarda mentre berenàvem a casa de la tia Lola vam rebre una trucada de telèfon. Només de veure la cara de la
tia vaig saber que alguna cosa passava. Li comunicaven a la tia que l’avi d’en Jordi havia tingut un accident. Va caure per les escales i va rebre un cop molt fort al cap i això el va portar a la mort.
La gravetat de la notícia va fer entrar en xoc en Jordi. Només repetia ‘’avi no, avi no’’. Va necessitar molta ajuda per
poder-ho superar. S’havia quedat sol. No sabia què fer. Havia de començar a acceptar el seu problema i a ser valent
a la vida. Havien de trobar el seu camí.
S’acabava l’estiu i l’estada a Menorca. Acomiadar-me d’en Jordi se’m feia difícil. Vaig pensar que el millor era passar
el dia junts i l’endemà marxar sense dir-li res.
I així ho vaig fer. El cor em feia mal, però era el millor per a tots dos. La tieta li explicaria tot.
Vaig sortir cap a l’aeroport molt d’hora, abans que en Jordi sortís a córrer.
L’espera a l’aeroport es feia eterna. Quan la veu de l’hostessa indicava que era el moment d’embarcar, dret i a davant meu, hi era ell. Em va mirar i em va dir ‘’mai més vull estar sol’’. Havia decidit venir amb mi, a la meva ciutat. Li
vaig donar la mà i li vaig dir ‘’mai estaràs sol’’.
Júlia Paz Moncayo guanyadora del Premi Sambori 2018
Quanta gent es va presentar al concurs? Ara mateix no ho sé, però aproximadament
uns 400 només de la meva categoria
Ha sigut difícil guanyar per tu? No.
Quant de temps va requerir el teu treball? Només em van deixar un dia.
Com t’has sentit al guanyar el concurs? Feliç, contenta, orgullosa
Vas necessitar ajuda? No.
De què tractava el teu treball? Tractava d’una noia que va de vacances i s’enamora d’un noi autista.
Què vas guanyar com a recompensa? 30 euros per gastar en una llibreria de Girona.
Dels treballs que vas veure, quin va ser el que més et va agradar? No em van deixar veure cap altre treball.
Fa poc vas anar a la ràdio, què hi vas anar a fer? Vaig llegir un fragment i em van fer unes preguntes del relat.
És el teu primer treball literari? No, és el segon.
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