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És un plaer presentar-vos un nou exemplar de la revista Ictinews, on tro-
bareu un reflex del que ha estat la vida del Centre durant aquest Curs. El 
nostre Institut sempre s’ha caracteritzat pel seu dinamisme i aquest curs 
no n’ha estat una excepció. Així, juntament amb activitats ja consolidades 
com els intercanvis de pràctiques a l’estranger i l’Euroweek, el Parlament 
Verd, el grup de teatre, la setmana de la ciència o la continuació el treball 
amb tècniques de circ a les optatives d’educació física, n’hem impulsat de 
noves com el Servei de Mediació, l’English day, un nou Projecte Comenius 
o el dia Pi. També se n’han recuperat d’altres com l’esquiada de 2n i 3r 
d’ESO i el viatge d’estudis de 2n. de batxillerat

D’altra banda acaba el curs, s’acaba i és hora de fer balanç. A inici d’aquest 
curs el nostre Centre va assolir la xifra de 840 alumnes, repartits entre 
ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, CAS i CAM. Acabarà la primera promoció 
del CFGS d’automoció. L’alumnat del Centre ha participat en diferents 
concursos i proves (Cangur, lectura en veu alta, Big Challenge, joves talents 
de Perruqueria, etc.) i ha obtingut bons resultats.  Malgrat les dificultats 
del moment actual, el Centre ha optat per mantenir el màxim possible les 
activitats complementàries. Com a Centre implicat en la millora contínua 
i la recerca de l’excel·lència educativa hem continuat aprofundint en el 
tractament de la diversitat, intentant trobar per a cada alumnat el millor 
camí possible, fomentant al mateix temps la cultura de  l’exigència, l’esforç 
i la constància. Evidentment hi ha molts aspectes en els que hem d’anar 
millorant. Així, per exemple, en el nostres resultats, tot i que tenen una 
línia ascendent, encara hi tenim un bon marge de millora o la convivència 
al Centre, que és bona en línies generals,  que també té aspectes per 
millorar.  Però avançar és una tasca de totes i tots, professorat, alumnat, 
famílies, PAS i direcció. Continuem volent ser més que unes instal·lacions 
amb uns professors que imparteixen unes matèries a uns alumnes que 
omplen les aules. Volem que el nostre alumnat, amb independència dels 
resultats finals, pugui dir amb orgull: “jo sóc alumne del Monturiol!”.
A tots i totes bon estiu!

Miquel Turró
Director
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COMÈNIUS
PERPINYÀ, ABRIL DE 2014

Entre els proppassats dies 30 de març i 5 d’abril, 
els alumnes de primer de batxillerat Anna Jimé-
nez, Hanae Kharraz Bahri, Yasmina Attalib, Alba 
Romero i Guillem Meléndez amb els professors 
Fernando Aisa, Xavi Torruella i Rosa Rodríguez 
van assistir a Perpinyà a la segona trobada del 
projecte Comenius de l’actual curs 13-14 sobre 
tècniques d’autoaprenentatge.

Van ser rebuts pel Lyceé Aristide Mallol i pel 
College Marcel Pagnol.El projecte va comptar 
amb la presència dels dos instituts de Perpinyà, 
l’institut Rosmini de Grosseto a la Toscana italia-
na i l’institut de Berlín que ens va acollir al gener 
del 14.

En el Lyceé es fa el batxillerat i en el college es fa 
la secundària obligatòria. El seu mètode de tre-
ball es similar al nostre.

Durant aquella setmana vam observar els dife-
rents tipus de treballs que fan on s’inclou la re-
cerca pròpia. Vam trobar variacions respecte a 
nosaltres com ara  la durada, la lliure elecció de 
tema, el poder o no escollir tutor, el treball de 
camp i les presentacions orals, que poden fer, per 
exemple, mitjançant una representació teatral.

El dimarts 1 d’abril vam anar a Colliure i vam vi-
sitar un petit taller artesà de restauració de bar-
ques i vam fer diverses activitats a la platja.

La resta de dies vam poder assistir amb els nos-
tres companys a les diferents classes per tal de 
poder observar el mètode d’estudi que ells utilit-
zen. Ens va sorprendre la manera d’interactuar  

Hanae Kharraz (1er BAT)

dels alumnes de diferents edats, la manera de 
dirigir-se als professors tractant-los de vostè i 
que per entrar al college i al Lyceé necessites un 
carnet d’identificació.  



Durant  dues tardes vam poder treballar en grups 
per poder explicar els treballs que es realitzen a 
cada país i vam arribar a la conclusió que el nos-
tre treball de recerca és dels més autònoms i el 
més difícil de compaginar amb l’any en curs.

A l’estada de Perpinyà també  vam tenir moments 
lliures que vam poder aprofitar per visitar la ciu-
tat i les seves rodalies.

Els professors van anar a l’escola La Bressola per 
valorar el mètode d’estudi no convencional en 
català. La visita la van fer a la part de La Bressola 
dedicada a secundària, on els alumnes treballen 
sense llibres de text i tot l’aprenentatge es fa de 
manera cooperativa.

Finalment, amb els comiats, vam marxar. Volem 
agrair l’acollida i la dedicació dels companys i els 
professors dels dos centres de Perpinyà.

Entre els proppassats dies 26 de Gener i 1 de Fe-
brer de 2014 els alumnes de primer de batxillerat 
Yasmina Attalib, Hanae  Kharraz, Alba Romero i 
Guillem Meléndez, acompanyats pels professors 
Rosa Rodríguez i Xavier Torruella, van assistir a 
la trobada del projecte Comenius que es va dur 
a terme a la ciutat de Berlín, sota el títol “Autoa-
prenentatge per viure en una Europa solidària” 
També hi participaven dos instituts de Perpinyà i 
un de Grosseto.

Durant aquella setmana els alumnes van po-
der treballar i observar el mètode d’estudi 
SKOL, consistent en un ensenyament basat en 
l’autoaprenentatge de competències.

Els nostres alumnes van viure a Berlín molt ben 
acollits per diverses famílies al llarg d’una setma-
na on va fer molt fred.

COMÈNIUS
BERLÍN 2014

Hanae Kharraz (1er BAT)



Estàs a casa, nerviós, revisant la maleta cons-
tantment sabent que no et pots deixar res. Arri-
bes a l’estació de tren, i sense adonar-te ja ets 
dins l’avió. Passen les hores interminables de 
viatge més els transbords, i ja hi ets. Has arri-
bat a Estònia, et trobes a l’escola, a la una de la 
matinada, amb varies famílies esperant-te per a 
acollir-te. Arriba el moment en el que et criden 
pel teu nom, i ells assenten amb el cap, els salu-
des, amb una mica de por, ja que no tenen tant 
contacte amb els coneguts com a aquí. Et porten 
cap al cotxe, deixes la maleta, i hi entres, és el 
moment en el que et preguntes: Què faig aquí? 

Doncs potser aquesta pregunta pot durar el pri-
mer i el segon dia, que és quan encara no saps 
ben bé què hi estàs fent, però quan vas a l’escola 
per a veure la inauguració de l’Euroweek 2013, 
amb balls i cançons típiques de la seva cultura, 
envoltat per grups de persones que provenen de 
més de 20 països d’arreu Europa, ja t’adones que 
ha valgut la pena anar-hi. Totes i cada una de les 
activitats que vam fer van ser memorables. Un 
bufet en el qual cada delegació portava alguns 
dels seus menjars típics, una mostra de balls o 
actuacions típiques també de les delegacions; la 
visita al barri antic de Tallin, realment preciós; 
o la visita a un parc natural (un dels més grans 
d’Europa) on també vam poder veure algunes ca-
ses de la burgesia de fa dècades. I tot això acom-
panyat dels teus amics i professors, en un país in-
hòspit, que gràcies a això fa que la relació entre 

els teus companys sigui encara més estreta, fins 
i tot amb els professors, que per una setmana 
deixes de considerar-los l’autoritat per a passar 
a ser un amic més. A part dels teus companys de 
l’institut, també tens l’ oportunitat de conèixer 
la gent dels diversos països, conversant en an-
glès òbviament de temes molt diversos, però que 
en la majoria dels casos acabava en la inevitable 
pregunta de “Com va el teu país?”. 

I quan estaves a  casa, t’havies d’acostumar a una 
forma totalment diferent de viure. No és casa 
teva, són uns costums diferents, per així dir-ho 
són de “l’Europa del Est”, i al principi també pot 
fer una mica de vergonya però inevitablement 
acaba sent un dels meravellosos detalls que fan 
d’això una de les millors experiències que pu-
guis tenir a la teva vida. Però a més de a casa, 
també has de dominar la ciutat: saber agafar el 
bus (que és el transport públic principal de la 
ciutat) i conèixer com tornar a casa des del cen-
tre o  des de l’escola encara que funcionin amb 
un idioma totalment desconegut per a tu. Defi-
nitivament, la millor part arriba al final, quan ja 
quasi sembla que hagis estat vivint sempre allà 
i pots permetre’t el luxe de quedar amb els teus 
amics en un centre comercial i sopar en un italià 
(curiós, estant a Estònia). 

Però aquest viatge no és pas infinit, i només 
són 8 dies en els quals es viuen experiències les 
quals no podria explicar-les ni en una novel·la; 
però que sense cap mena de dubte quedaran 
marcades a la nostra memòria, per sempre, com 
la millor setmana de la meva vida.

David Cervera García - 4t ESO C

UN VIATGE PER 
L’EUROWEEK
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A l’institut Monturiol, durant el primer i se-
gon trimestre,  els alumnes van començar 
llegint un llibre titulat L’Edat del despertar, 
escrit per Àngel Burgas. Es va demanar a l’ 
autor si podria venir i ell va acceptar,  com 
ja havia fet el curs passat. Va confirmar 
que vindria el 18 de març de 2014. 

Aquell dia tot va començar amb una breu 
presentació per part del professor de ca-
talà i després va començar a parlar l’Àngel 
Burgas. Va estar explicant, des del seu punt 
de vista, els seus llibres i el motiu per què 
ha sigut escriptor: li agrada llegir i quan 
era petit li agradava molt que li expliques-
sin històries, així que les havia de llegir 
perquè anar al cinema valia molts diners. 
Va dir que la trilogia El club de la cistella, 
Segon trimestre i L’edat del despertar 
explicaven un any escolar dividit en tres 
trimestres i que tot naixia d’un altre llibre 
titulat L’anticlub. Els tres últims llibres 
representen que és la segona generació 
de L’anticlub que va passar a una de les 
germanes del primer llibre. L’anticlub el 
va començar a escriure perquè una de les 
vegades que va anar a publicar un llibre 

Denise Moreno i Touria Haouli - 1r ESO B

CRÒNICA XERRADA 
ÀNGEL BURGAS

seu  li van proposar que escrivís per a 
nens, ja que els coneixia molt bé perquè 
era professor de l’ESO. L’editorial volia 
que els protagonistes d’aquest llibre fos-
sin una colla de nens però “diferents” i va 
decidir que tinguessin discapacitats. Com 
a anècdota personal va comentar que ell 
era professor de plàstica i va tenir una noia 
cega d’alumna. Era molt difícil ensenyar a 
una noia que mai havia vist el color ver-
mell. Ella rebia productes i els de l’institut 
també, amb un comandament com el del 
cotxe, el posava sobre qualsevol superfície 
i deia el color d’aquell objecte.

 Després, en la segona generació, volia que 
també fossin personatges especials però 
amb particularitats no tant físiques sinó 
mentals. Personatges una mica “rarets” 
(un veu morts per cridar l’atenció, a l’altre 
li agraden els avions, un té por d’entrar a 
l’aigua perquè va veure una pel·lícula on 
un tauró es menja un nen que també es 
diu Àlex...)Va demostrar i confirmar que 
els seus llibres tenien molt a veure amb les  
pel·lícules, perquè a ell li hagués agradat 
ser director de cinema. Hi ha referències 
a Air Force One , Tiburón, El sexto sentido, 
Harry Potter i Tom i Jerry…

De fet havia anat a Barcelona a buscar 
una universitat per estudiar però no la va 
trobar. En el primer llibre, L’anticlub, es 
va inspirar en l’ aspecte físic de l’institut 
on treballava però res més, no volia fer 
aparèixer cap alumne real que ell hagués 
conegut.. Tot i que va confessar que va fer 



Nosaltres, alguns alumnes de 4t i de 3r ESO, de 
l’Institut Narcis Monturiol, estem protagonitzant 
l’obra de teatre “Històries per a leles”, que consta 
de 9 escenes independentment les unes de les 
altres, on les protagonistes, dones mes o menys 
grosses, fan tot el possible per perdre pes: des 
de les saunes, fins als laxans, paràsits... tot per 
arribar fins a les últimes conseqüències. L’obra 
s’ha estat preparant des de principis d’any, i 
actualment ja s’ha representat a uns 4 pobles. 

Els intèrprets del grup (El submarí) són: Sara 
Serra, Sara Carmona, Mireia Expòsito, Anna 
Fusté, Marta Barbosa, Anna Serra, David Henao, 
Sra Burrià, Laura Foti i Sara Calsina.  L’obra està 
dirigida per l’Ernest Pibernat, amb ajut del tècnic 
de so Damià Casals.

una excepció i va incloure uns bessons que ell 
tenia com a alumnes que apareiexen com a Tom 
i Jerry a la novel·la. Quan va publicar el llibre 
els en va regalar un exemplar. Tot seguit va dir 
que està escrivint la continuació d’ El club de la 
cistella, però que no sabia si en aquest faria un 
curs tot sencer o per trimestres. L’últim que ha 
escrit i ha publicat ha sigut Noel et busca. Li van 
fer diverses preguntes sobre aquest llibre però 
ell va dir que millor que busquessin la informació 
a la pàgina del facebook que s’ha creat  perquè 
com que hi havia gent llegint-lo no volia desco-
brir cap secret. Com a curiositat, va respondre 
a un alumne que li va demanar d’on havia sortit 
la imatge de la portada de L’edat del despertar. 
L’Àngel va comentar que  les portades no es fan 
expressament per als llibres sinó que s’aprofiten 
algunes imatges que ja existeixen. Després d’una 
hora i mitja de xerrada, l’Àngel va signar amable-
ment alguns llibres als alumnes, es va acomiadar 
i va marxar a Roses, on tenia una altra trobada 
amb lectors.

La majoria d’alumnes trobem que ha sigut inte-
ressant que hagi vingut. El temps ens ha passat 
volant. La veritat  és que ha ensenyat una altra 
manera de veure les històries d’aquests llibres 
que ens havien agradat però que hi havia parts 
que no enteníem gaire. A més, ha impulsat alguns 
alumnes que participen a “Imagina” (concurs de 
tecnologia imaginant com serà Figueres l’any 
2050) a llegir la seva novel·la futurista MAX. 

Anna Fusté - 4t ESO

HISTÒRIES PER A LELES



Els alumnes de 4rt d’ESO van viatjar aquest any 
a Itàlia, van estar-hi 7 dies, anada amb autobús 
i tornada amb vaixell. En primer lloc sortíem de 
Figueres sobre les 20h de la tarda més o menys, 
i vam arribar a les 7 o 8 del matí a Itàlia. Quan 
vam arribar a Itàlia anàvem cap a Verona, allà 
visitàvem edificis i obres antigues com la casa 
de Giulletta. Després els professors ens deixaven 
temps lliure per menjar i per estar una estona 
per la ciutat fins un temps límit. Quan va arribar 
el temps límit ens vam reunir en un lloc tots 
els alumnes i els professors, allà vam agafar 
l’autocar per anar a l’hotel, que eren unes 2 o 
3 hores de camí. Al arribar al hotel, ens vam 
instal·lar a les habitacions. Les habitacions eren 
de 2 o 3 persones. (Sí, tots els hotels tenien 
wifi). Al dia següent vam anar camí a Burano, 

Ivan Ruz - 4rt C ESO

ITÀLIA 2014

que era una illa increïble, coneguda pels colors 
de les cases i el paisatge envoltat per la llacuna 
veneciana. Per arribar al poblet havies d’anar per 
mitjà d’un vaporetto. Quan vam acabar de visitar 
Burano, vam anar a Venècia. Al arribar a Venècia 
vam fer una passejada pels seus carrers i canals. 
Vam visitar la plaça Basíl·lica de San Marc, el 
Palau Ducale, l’alçada del Campanile, i el preciós 
indret del Pont de Rialto. Per la tarda teníem 
temps lliure i sopar lliure. Al acabar vam agafar 
el vaporetto cap a Punta Sabioni, allà vam agafar 
l’autocar per tornar a l’hotel. Al quart dia ens 
vam aixecar aviat per preparar-nos les maletes 
perquè canviàvem d’hotel. Sortíem cap a Florèn-
cia, al migdia teníem visita reservada al museu 
dels Ufizzi. A la tarda vam fer una visita per la 
ciutat, vam visitar el Palau Senyorial, la Catedral, 
el Baptisteri, el PonteVeccio... Alguns alumnes i 
companys van tenir l’oportunitat de pujar a la 
cúpula de Florència i a la Catedral, en la que es 
veu tot Florència. Un paisatge espectacular. Per 
la nit, ens vam desplaçar a Montecatini, on vam 
sopar i ens vam allotjar. Al cinquè dia vam tornar 
a Florència, on vam seguir coneixent la capital 
toscanesa, el seus monuments i la Galeria della 
Academia. Per la tarda teníem temps per passejar 
pel centre històric. Al marxar vam poder visitar 
l’estadi de la Fiorentina i la seva botiga oficial. Al 
sisè dia i l’últim a Itàlia, vam preparar les maletes 



El passat 29 de novembre, els alumnes de 1er 
d’ESO del Narcís Monturiol  van visitar el jaciment 
neolític de Banyoles “Parc de la Draga”, d’uns set-
mil anys d’antiguitat, i únic a la Península Ibèrica.

Quan van arribar, els monitors  els van dividir 
en tres grups i els van explicar l’objectiu de la 
visita: aprendre una mica com vivien els homes 
fa més de 7.000 anys. Van comentar que el po-
blat prehistòric havia ocupat uns 10.000 metres, 
però que una part havia quedat submergit amb 
l’augment d’aigües de l’estany.

 Van fer activitats relacionades amb la caça del 
moment, el foc, i van construir una eina per a 
tallar. Els van ensenyar les casetes reconstruï-
des on els humans vivíem en aquella època, i la 
seva evolució. Van poder-hi entrar, i veure-hi les 
reproduccions d’eines que la gent havia utilitzat 
en el seu moment. També van explicar que els 
habitants de l’època utilitzaven molt la farina, 
i com la feien. Seguidament, ho van portar a la 
pràctica.

A mig matí, van esmorzar tots junts, en un parc 
proper, al costat de l’estany de Banyoles.

Un cop esmorzat, van seguir amb la visita. Més 
tard, pujaven a l’autobús i tornaven cap al centre. 
Va ser una experiència molt enriquidora. 

Raimon Casanovas - 1 ESO C

SORTIDA AL PARC 
DE LA DRAGA

perquè anàvem cap a Lucca, una petita ciutat 
molt maca. Quan vam acabar, vam sortir cap a 
Pisa, per fer la seva visita al seu casc històric, 
anomenat “Campo Santo”, on es troba la Torre 
inclinada, la Catedral i el Baptisteri. Finalment, 
ens acomiadàvem d’Itàlia i agafàvem trajecte 
cap Civitavecchia, on agafàvem l’impressionant 
creuer replet de serveis. Vam gaudir de discote-
ca, gimnàs, entreteniments, cinema... Vam sopar 
al vaixell i ens en vam anar cap a Barcelona. Va 
ser una trajecte de 22 o 23 hores. És recomana 
aquest viatge, aprens molt sobre història, i a 
sobre, t’ho passes d’allò més bé amb els teus 
amics. Un viatge increïble i molt divertit. De part 
dels professors i alumnes, agrair a en Manel, el 
conductor de l’autobús, la seva feina. 



FOTONOVEL·LA d’Hayat Bouchikh i Irene Agustí

Composició: Sara Salip
Protagonistes: Cristina Naves i Zubel Arana





SANT JORDI - Raimon Casanovas - 1r C ESO

Com tots sabem, una llegenda és una història amb una part real, però amb una altra inventada. Sempre 
ens han volgut transmetre la part més espectacular, la que ens permet imaginar. En canvi, en aquesta 
història, us intentaré rebel·lar la part més real i detallada. 

Un dia, ja fa molt de temps, la princesa de Mont-roig mirava el seu regnat des de la finestra. Va veure 
com una criatura verda i extraordinària queia com un llamp del cel, deixant anar al seu darrere una 
gran fumarada verdosa. Ella, sense pensar-ho i encuriosida, va córrer cap on, uns instants abans, hi 
havia hagut aquell incident. Es va endinsar al bosc, però ningú no ho sabia. Se n’havia anat sense avisar, 
evitant els guardes del rei, (el seu pare) que la tenien vigilada.

El bosc era fosc i humit, degut als alts arbres i l’espessa vegetació. Avançava sense saber on anava. Va 
sentir uns sorolls, que venien de darrere uns matolls. Espantada, s’anava fent enrere. De sobte, va notar 
al taló, una cosa rugosa, que no la deixava seguir. Ràpidament va girar el cap, i va deixar anar un crit 
eixordador. Havia vist un drac. Dels arbustos, van començar a sortir fletxes. Uns bandits, volien robar 
les riqueses que duia a sobre la princesa. El 
drac, se li va posar al davant, parant totes les 
fletxes. Però aquella mala gent, no es donava 
per vençuda. El drac, va cridar, i va deixar anar 
una flamarada. Aterrits, van marxar cames 
ajudeu-me. La princesa no s’ho acabava de 
creure. Un drac li havia salvat la vida? 

Va veure que tenia una ala ferida, que per això 
no podia volar, i havia caigut en aquell bosc 
tan sinistre. 

Es va arrencar una part del vestit, per em-
benar-li, cosa que li devia costar, perquè les 
princeses són molt refinades...però aquesta 
era especial. El drac se l’havia quedat mirant. 
N’estava molt agraït, i ja no notava tant de 
dolor. Aquest la volia portar a la seva cova, 
però estava lluny d’on es trobaven. 

Mentrestant al palau, el rei, es va adonar de la seva absència i va manar a tots els seus homes que la 
busquessin. Tots van fer fallida i el rei començava a patir. 

La princesa i el drac van arribar a la cova. Allà no feia fred, i tot i que no eren les comoditats de palau, 
podria estar-s’hi. El drac, encara se sentia en deute amb la princesa, i volia oferir-li menjar. Va anar 
al poble. Ell només buscava alguna cosa per donar a la pobra princesa, però la gent, el va veure com 
a una amenaça, i es va veure obligat a fugir. Només va tenir temps d’agafar unes ovelles. La princesa 
tenia gana, i se les va menjar molt a gust. El drac, en veure-la feliç, en va anar a buscar més. I així cada 
dia. Malgrat no tenir mala intenció, sembrava tant de terror, que els ciutadans, es van veure obligats a 
tenir preparades les ovelles, per tal de que no causés desgràcies a la ciutat. La princesa, que no sabia 
res de tot això, seguia vivint a grat, allí amb el drac. 

JOCS FLORALS

Redaccions premiades



EL MEU DIA - Tomeu Juanola Noguera - 1r C ESO

És un dia clar, el sol ja brilla i el cel està net de núvols. Tota la Rambla està plena de parades de llibres 
i de roses i algunes de manualitats...

Els primers matiners ja arriben, els que han d’anar a treballar, però primer  passen a buscar el seu llibre 
o la seva rosa. Els que matinen més són els més grans de la família, sobretot ells, que vénen ajudats 
pel seu bastó a buscar la rosa per a la seva esposa, filla o néta. I de passada fan una ullada als llibres.

I de sobte, se sent un gran xivarri. Són els més petits de la casa. Arriben com una gran riuada. I tots, a 
la mateixa hora. Ells vénen amb l’escola, agafadets de la mà, de dos en dos, amb el xandall de l’escola 
d’on són i amb un gran somriure d’orella a orella i emocionats, molt emocionats. Per alguns és la primera 
vegada que vénen. Els més petits es queden parats i bocabadats, i alguns ni arriben a les parades, per 
poder veure els llibres i s’hi posen de puntetes. I la frase més sentida és:” Jo, aquest el vull i aquest, 
també!.”

El perfum de les roses cobreix tota la rambla.

 Molts nois s’acosten a les parades de roses per comprar una rosa per la seva enamorada. De roses n’hi 
ha de diferents colors: vermelles, que són les tradicionals, blanques, grogues, roses i inclús en podem 
trobar del Barça, però totes  estan adornades amb una espiga i la senyera.

Un noi compra una rosa i s’acosta a una noia que està distreta mirant llibres. El noi li dóna la rosa i a 
ella els ulls li brillen d’alegria i li fa un somriure.

Molta gent passeja i es paren a una parada i a una altra. Fullegen i fullegen, miren i remiren, però no 
s’acaben de decidir. Al final deixen el llibre i continuen caminant a veure si a la pròxima parada hi ha 
més sort.

Algú s’acosta, posa les mans sobre el llibre, l’agafa, l’obre i es posa a mirar-lo. Durant uns minuts  l’única 
cosa que existeix sóc jo i la meva lectora.

Me’l quedo! Se sent, mentre agafa la cartera , i  jo m’emociono! Agafa un bolígraf i en una de les pri-
meres pàgines escriu:” Espero que t’agradi i que cada cop que el llegeixis pensis en els bons moments 
que passem junts”. M’emboliquen, em posen dins una bossa i marxem cap a casa.  

Un dia, al poblat, quan el drac anava a buscar el menjar, el rei va ordenar al seu millor cavaller, Jordi, 
que el seguís, i el matés. També li va ordenar, que investigués la desaparició de la seva  filla. Que si la 
portava de tornada a casa, li concediria la seva mà. 

Sobre el seu cavall blanc, es va endinsar al bosc, seguint les petjades del drac, que es desplaçava per 
terra. Va arribar a la cova, i va veure la princesa. Si matava el drac que la tenia presonera, s’hi podria 
casar, es guanyaria la confiança del rei, i el seu poble l’adoraria. De sobte, es va plantar davant la cova. 
El drac es va posar en posició de defensa, veient que li volien envair el seu terreny. Tot i així, Jordi, li va 
clavar l’espasa al cor, i va acabar d’aquesta manera, amb la vida del drac. De la seva ferida, en va sortir 
sang, i d’aquesta, en va brotar una rosa vermella. Va agafar la princesa, que plorava desconsoladament, 
i mig arrossegant-la, la va dur fins a la ciutat.

Aquella rosa, s’anava marcint, a mesura que la princesa s’anava allunyant. 

Jordi, va ser recompensat amb or i elogis, fortunes, i la mà de la princesa. Ella, no estava gens contenta, 
i no va tornar a somriure mai més. 

Potser, no és el final que tots voldríem sentir, però és l’únic verdader.



currículumobert

Susan Ros 

LA MEDIACIÓ A l’INS 
NARCÍS MONTURIOL

Aquest any, al Monturiol, hem posat en marxa un 
nou mitjà de transport: el submarí de la mediació. 
I sabeu què cal fer per pujar-hi?  Només cal que 
poseu ganes i il·lusió en un aspecte: millorar la 
convivència al centre. I ara us preguntareu, com 
podem ajudar nosaltres aconseguir-ho?  Doncs 
és ben senzill: el primer pas de la mediació està 
dins nostre. Cal reforçar les actituds empàtiques 
i saber-se posar al lloc de l’altre. Hem de tenir en 
compte que els conflictes formen part indestria-
blement de la vida humana i que no sempre són 
dolents. Davant d’un conflicte sempre hi ha dues 
maneres d’actuar: constructivament o destruc-
tivament. Si apostem per la primera, generarem 
actituds positives que repercutiran en el benes-
tar de tots els que formem part del centre, ens 
ajudaran a créixer com a persones i, en el marc 
del centre,contribuiran al que ha de ser el nostre 
objectiu principal: educar en valors.

Una altra manera de participar en la millora de 
la convivència al centre és formant part, ja sigui 
com a alumnes o com a docents, del projecte que 
hem engegat aquest curs l’equip de mediació del 
Monturiol. A banda de l’espai físic al centre, on 
ens podeu contactar en qualsevol moment davant 
de qualsevol dubte o situació que ens vulgueu 
comentar. Hem posat en funcionament una pàgina 
web que vol ser el buc insígnia del projecte: me-
diaciomonturiol.blogspot.com. A través d’aquesta 
plataforma donarem visibilitat i transparència a 
una iniciativa que està oberta a tota la comunitat 
educativa del centre i a les famílies dels alumnes, 
figures clau en l’èxit del projecte.

I aquesta connexió entre famílies, alumnes i 
docents és precisament un element cabdal en 
el nostre projecte. Sovint, per temes horaris o 
de disponibilitat, és complicat trobar un espai 
d’interacció amb les famílies dels alumnes. Per 
aquest motiu, i per tal de posar el màxim de faci-
litats als pares, mares i tutors per contactar amb 
el centre, posarem en marxa uns perfils de xarxes 
socials per resoldre aquestes fronteres espacials 
i temporals.

A través d’aquesta eina social, de bidirecciona-
litat en la comunicació, es podran tractar temes 
diversos, des d’assumptes relacionats amb la 
convivència fins a assumptes relacionats amb la 
prevenció, detecció i afrontament de diferents 
situacions de risc per als adolescents. Els espais 
del web “Sexe i joves” i “Perills de la xarxa”, entre 
d’altres, tracten sobre aquests assumptes amb 
materials diversos.

La mediació té dècades de trajectòria reeixida al 
darrere arreu del món com a eina de resolució 
eficient de conflictes.  Al nostre país funciona 
també des de fa temps i hi ha moltes vies des d’on 
es pot treballar.

Per tal de facilitar l’intercanvi de coneixements i 
enriquir-nos amb experiències d’altres centres, s’ha 
creat l’espai MonturiolMedCrossingFrontiers. Allà 
es pot trobar informació, activitats i visions de pro-
jectes elaborats arreu del món sobre la mediació.

Ara que ja teniu motius de sobres per pujar al 
submarí de la mediació, a què esteu esperant?



Aquest curs 13-14 un nou projecte col·laboratiu s’ha 
realitzat a l’institut Monturiol. Es diu Regals de 
lectura, un nom que relaciona la lectura en el sentit  
de gaudi amb quelcom que s’ofereix als altres. 

Com es va concretar aquest binomi regal-lectura?  
L’assessor LIC del centre va fer la proposta a 
l’equip directiu a finals del primer trimestre: es 
tractava que alumnes de 3r i 4t d’ESO es despla-
cessin a les escoles i llegissin en veu alta textos 
prèviament preparats a l’alumnat de cicle mitjà 
i cicle superior de primària. La idea va ser ben 
acollida i al cap de poc temps ja hi havia un grup 
d’alumnat voluntari disposat a participar-hi, 
tampoc es va trigar gens a trobar  escoles que hi 
volguessin col·laborar; van ser l’Anicet de Pagès 
i el Salvador Dalí, dos centres situats a prop de 
l’institut que també van apostar per la proposta.

Com funcionava?  Els alumnes es preparaven  
lectures triades pels dos  professors vinculats al 
projecte, la Irene de català i en Javier de castellà, i 
per en Jaume, l’assessor LIC. A més de les pràcti-
ques que cada noi o noia va fer pel seu compte, hi 
va haver algunes trobades de treball per preparar 
les lectures. Es van realitzar a la tarda, amb els 
alumnes, els dos professors i l’assessor.

Un cop les lectures s’havien preparat ja estaven 
llestes per a ser llegides en veu alta davant del 
grup classe corresponent 

Com es va organitzar la lectura a les escoles ? El 
tracte era que hi anirien a llegir una vegada cada 
mes en dates prèviament convingudes, i que ho 
farien per parelles. Cada una tenia un grup-classe 
assignat, el mateix durant tot el projecte. Hi ana-

ven a la tarda, a les 15,30h o a les 15,45h, segons 
l’escola, i la sessió durava aproximadament una 
hora. Es llegien normalment un parell de textos 
en català i un en castellà, que es repartien entre 
els dos membres de la parella de lectors. Abans 
i després de llegir els estudiants adreçaven als 
nens i nenes algunes preguntes que portaven 
preparades sobre la lectura. En aquestes sessions 
la part de la lectura era important: calia fer-se 
entendre, vocalitzar, respectar la puntuació, fer 
servir la gestualitat adequada, etc., però també 
ho era quan s’establia el diàleg amb els alumnes. 
Aquí calia saber plantejar bé la pregunta i recon-
duir la resposta, si feia falta; aclarir aspectes que 
potser no s’havien acabat d’entendre o significats 
de paraules desconegudes per ells. Un altre ele-
ment important del diàleg entre les parts era quan 
nens i nenes s’interessaven per la vida a l’institut: 
les  activitats que s’hi fan, les assignatures, els i 
les “profes”, etc. Per tant, aquestes visites a les 
escoles no eren únicament anar a llegir, sinó que 
també creaven un espai de comunicació entre uns 
i altres que anava més enllà de la pròpia lectura. 

Totes les parelles han tret beneficis de les sessions 
fetes. Cadascuna amb les seves capacitats per 
comunicar-se i amb l’esforç que han posat en la 
preparació dels textos. L’ important, però, és que 
en general hi ha hagut un bon progrés de la ma-
joria de nois i noies. Deixeu-me citar la valoració 
d’un mestre del Salvador Dalí: Cada dia que han 
vingut han mostrat més confiança i seguretat en 
la lectura. Tot i que també expressa allò que es 
podria millorar: Potser caldria més gestualitat per 
fer-ho més motivant i engrescador.

Jaume Canyet
Equip LIC  del Servei Educatiu de l’alt Empordà 

REGALS DE LECTURA, 
UN NOU PROJECTE AL CENTRE



Des de fa tres cursos a l’INS tenim el Parlament  
Verd. Aquest va sorgir amb la idea de trobar un 
espai on els alumnes es poguessin trovar repre-
sentats, poguessin exposar les seves inquietuds i 
alhora proposar nous projectes.

El PV està format pels delegats dels cursos,  i la 
persona encarregada de la coordinació, que és 
qui estableix el calendari de reunions, convoca 
les reunions i en fa l’acta.

En el Parlament Verd estan representats tots els 
alumnes de l’institut a través dels seus delegats, 
que assisteixen a les reunions convocades que 
solen ser dues per trimestre.

Les intencions que ens mouen són:

• Volem que sigui un espai de reflexió, de parti-
cipació i de diàleg que permeti crear un ambient 
de respecte i col·laboració entre tots els membres 
que l’integren. 

• Proposem que sigui un lloc on es pugui debatre, 
plantejar iniciatives, discutir i, finalment, resoldre 
conflictes per arribar a acords on tothom tingui 
dret a la paraula. 

• Vetllarem pel bon ús de les instal·lacions i el 
respecte al nostre entorn més proper, tenint cura 
del mediambient contribuint al reciclatge, a la 
reutilització i a l’estalvi energètic. 

Els compromisos que adquirim són:

1. Respectar les persones que el formen i les   
 seves instal·lacions.

2. Complir les normes de convivència del
 centre.

3. Assistir a les assemblees amb l’objectiu
 de ser el mitjà pel qual tothom es senti  
 representat.

4. Escoltar les diferents veus i dialogar en  
 vies al consens.

5. No fer discriminacions per motius d’edat,  
 sexe o origen.  

En aquest sentit des del PV s’han emprès diferents 
iniciatives, val a dir que amb no gaire èxit, per 
una banda hem intentat fer recollida selectiva de 
llaunes de refresc instal·lant contenidors en els 
replans de les escales, la sala de professors, can-
tina…per poder-les vendre i amb els diners obtin-
guts apadrinar un nen. Apunto amb no gaire èxit 
perquè els contenidors estaven plens de tot menys 
llaunes…això de reciclar s’ha de millorar¡!!!!!!

D’altra banda, els delegats,  s’han ocupat, amb 
l’ajuda d’una professora, de la revisió de les aules 
i han portat a terme l’Aula Neta. El curs passat els 
guanyadors van ser els alumnes de 1ESO C.

També s’ha participat en el projecte, impulsat 
pel Departament de Joventut de la Generalitat “ 
Delelgats i delegades en 3D”. L’han acabat qua-
tre cursos de l’ESO, però amb una valoració molt 
positiva.

L’experiència dels alumnes que han passat du-
rant aquests tres cursos en general és bona. Cal 
treballar tots plegats per, en la mesura que sigui 
possible, escoltar les seves propostes i millorar 
l’aspecte i l’ambient del lloc on molts de nosaltres 
passem moltes hores del dia.

Glòria López

PARLAMENT VERD

Aquest projecte ha comptat amb una eina in-
formàtica que n’ha facilitat la comunicació i 
l’organització, es tracta del site “Regals de lec-
tura”. Aquest site, creat pel Servei Educatiu de 
l’Alt Empordà, conté el calendari de les sessions 
de cada mes, totes les lectures que s’han llegit, 
fotografies, etc. Si teniu curiositat per entrar-hi i 
saber què  han llegit, ho podeu fer clicant aquí.

Ja per acabar, reprodueixo les paraules d’un altre 
professor, en aquest cas de l’Anicet de Pagès: Ha 
estat una activitat profitosa per a totes les parts 
implicades i ben desenvolupada. Crec que fora bo 
organitzar-la de nou per al curs vinent.

Esperem que així sigui!

https://sites.google.com/a/xtec.cat/projecte-regals-de-lectura/


Has sentit a parlar de l’English Day? Et sona? 
Saps de què va? Doncs si encara no t’ho han 
explicat ara te’n fem cinc cèntims.

L’English Day va néixer amb la calor dels últims 
dies del curs passat, en una conversa distesa a 
l’entrada del nostre centre entre dues amigues 
companyes de feina.

Al llarg dels anys com a docents, hem obser-
vat les dificultats de l’alumnat per aprendre la 
llengua anglesa i la necessitat del seu domini. 
L’estudi i els resultats de diverses experiències 
d’immersió lingüística ens van portar a fer una 
proposta genuïna i engrescadora a direcció. 
El projecte consistia a utilitzar l’anglès com a 
llengua vehicular a tota la franja horària i en les 
diferents àrees curriculars no lingüístiques d’un 
dia concret. Aquest dia, el dijous, va ser batejat 
amb el nom d’English Day.

Des de la direcció i tota la comunitat educativa, 
el projecte va tenir molt bona acollida i aquest 
curs 2013/14 s’ha implantat a un curs pilot, 2n 
d’ESO C, implicant les matèries de tecnologia, 
matemàtiques, naturals, l’optativa de “Pensar 

	  

amb lògica” i anglès.  Nosaltres creiem que per 
aprendre una llengua és primordial la comuni-
cació, per això veiem molt necessari ampliar el 
seu ús en altres matèries...i realment ha estat 
un èxit! 

Altres estratègies que hem aplicat per poten-
ciar l’ús de l’anglès en el context del centre 
són la disposició de pòsters en anglès en llocs 
estratègics com el laboratori, l’aula de tecno-
logia i l’aula de 2n C; la creació del pin “I love 
English Day” i l’expositor English Corner amb 
llibres classificats per nivells a la biblioteca per 
tal de potenciar la lectura en anglès. De fet, 
si us acosteu a la biblioteca podreu observar 
el disseny del professor Rui Gómes de William 
Shakespeare a la porta d’entrada  i l’Skyline de 
Londres realizat des de la matèria d’anglès en 
el marc de l’English Day.

A partir de la nostra experiència, la posada en 
marxa de l’English Day és de fàcil aplicació i 
té uns resultats molt positius. Es requereix la 
implicació de professors que dominin la llengua 
anglesa i una bona organització en el disseny 
dels horaris i ...voilà. 

És en aquest punt que ens agradaria agrair 
la predisposicó permanent, l’esforç i l’actitud 
engrescadora i positiva de l’alumnat de 2C que 
ha participat en aquest projecte i del professo-
rat que gratuïtament s’hi ha involucrat: Maria 
Martínez, Rui Gómes, Gabriela Gómez, José 
Luís Puertas, Jordi Vázquez, Sara Pla, Gemma 
Martínez i Raquel Feliu, així com tota la direcció. 
Moltes gràcies!

Tancarem aquest breu itinerari de la nostra ex-
periència amb alguns comentaris dels alumnes 
de 2n C que han volgut donar la seva opinió:

Raquel Feliu 

TODAY IS
ENGLISH DAY!





notícIES

Mes PI i
Proves Cangur i Canguret

Aquest passat mes de març ha sigut un mes 
molt matemàtic:

D’una banda hem celebrat el mes PI i d’altra, 
alumnes del nostre centre han participat en 
dos concursos matemàtics: la prova Cangur i 
el Canguret.

Com ja molts de vosaltres sabreu, el mes de 
març del 2014 hem celebrat el mes del nombre 
π, ja que era el mes 3 de l’any 14. El punt central 
de la celebració, a més d’activitats relacionades 
amb π, era la construcció d’una part del nombre 
π amb la major quantitat de decimals possibles 
de manera que cada alumne d’ESO fora un de-
cimal de π.

Per qüestions organitzatives, van traslladar la 
construcció de π del 14/3/14 ( habitualment el 
14 de març es celebra a tot el món el dia PI ) al 
19/3/14.

A les 9:15 del dimecres 19/π, els alumnes d’ESO 
van baixar al pati del centre i, per classes i amb 
l’ajuda dels delegats i subdelegats de cada 
classe, encarregats de l’ordenació dels seus 
companys, van començar a col·locar-se en fila, 
cadascun amb la seva xifra adjudicada per 
rigor ordre alfabètic. Una vegada col·locats i 
emplenats els forat de les possibles absències 
( alumnes malats, ...) amb els delegats i altres 
substituts, es va començar la feina de retratar 
i gravar en vídeo tota la fila. ( Podeu veure el 
resultat final a la pàgina web del centre )

Una vegada acabat, els alumnes van formar un 
gegantí diagrama de barres en el que es podia 
“estudiar” la diferent freqüència d’aparició de 
cada xifra.

Però abans de la “construcció “ del nombre PI, 
el 5 de març, uns quants dels  nostres alumnes 
de primer i segon  d’ESO van participar, per 
segon any consecutiu, en la prova Canguret. 
El Canguret ( www.canguret.es ) és un concurs 
matemàtic organitzat per un grup de professors 
de Castelló de la Plana que té com a objectiu la 
preparació dels alumnes de 1r i 2n d’ESO per a la 
prova Cangur en la que es pot participar a partir 
de 3r d’ESO.  És una prova que es fa de manera 
telemàtica des del mateix centre. El resultats 
han sigut força bons ja que dos alumnes de 1r i 
dos alumnes de 2n van quedar entre el 10% de 
les millors notes.

Després de la construcció del nombre  PI, el 
dijous 20 / π un grup d’alumnes de 3r d’ESO i 
1r batxillerat van participat en la prova Cangur. 
La prova Cangur  ( www.cangur.org ) és una 
prova que es celebra a nivell internacional i en 
la que participen alumnes des de 3r d’ESO fins 
a 2n de batxillerat. Era la primera vegada que 
participaven alumnes del nostre centre i cal 
felicitar-los a tots per l’entusiasme i la bona 
predisposició amb la que van anar a la prova. 

http://www.canguret.es
http://www.cangur.org


Sempre es diu que “lo importante és participar 
“ i és molt cert i qualsevol que sigui el resultat 
és motiu de felicitació, però els resultats ens van 
sorprendre molt agradablement ja que dos dels 
nostres alumnes de 3r d’ESO , en Pere Marsal 
i en Pablo Loro, van quedar dins del 3% de les 
millors notes de tot Catalunya. Únicament dos 
alumnes més de Figueres van quedar també 
dins d’aquest 3%. 

Tot això ens anima a encoratjar els nostres 
alumnes per a que el proper curs tornen a par-
ticipar en aquests concursos i esperem que ens 
arriben noves propostes per organitzar alguna 
nova activitat per celebrar el dia de PI  (o qual-
sevol altre esdeveniment matemàtic que ens 
vingui al cap...) ... Bon final de curs i bon estiu!!!!

Joana Molina
Departament de Matemàtiques

Ins Narcís Monturiol

Escriure des de les matèries

Segons l’escriptor nord-americà Truman Capote, 
“No es pot aprendre a escriure. Només es pot 
aprendre escrivint, i llegint.” Doncs, aquest és 
l’objectiu bàsic d’“Escriure des de les matèries”, 
unes sessions de treball que ha realitzat durant 
aquest curs el professorat d’ESO de l’Institut.

Sí, a part de posar “partes”, confiscar mòbils i 
establir normes aparentment absurdes, de tant en 
tant també ens proposem millorar la nostra tasca 
docent i rumiar la manera com el nostre alumnat 
pot sortir millor preparat.

Estem convençuts que la paraula és l’arma més 
poderosa que tindreu en el futur, i l’escriptura 
és una de les seves municions. Escriure és una 
potent eina de reflexió. Escrivint aprendreu sobre 
vosaltres mateixos i sobre el que us envolta i po-
dreu comunicar als altres els vostres pensaments, 
emocions, sentiments... Escriure us permetrà 
créixer com a persones i us dotarà de la capacitat 
d’influir en el món.

Com passa sovint, tenim un problema: cal que 
vosaltres, els alumnes, penseu el mateix. 

Moltes vegades la feina diària i rutinària, les exigèn-
cies de les programacions i la rapidesa del calendari 
fan que les activitats d’escriptura que es proposen 
no acabin d’assolir els objectius buscats i, encara 
pitjor, acabin desmotivant envers l’escriptura.

És per això que “Escriure des de les matèries” ha 
estat molt positiu. Hem compartit experiències i 
errors, inquietuds i idees; però, sobretot, hem rea-
firmat la creença que saber escriure és vital i hem 
assumit el compromís que és un aprenentatge que 
s’ha de fer des de totes les matèries.

Si us sembla acabarem amb un poema de Ferran 
Cerdans Serra (Escrits en tinta invisible, 2004), 
que reflecteix perfectament l’esperit monturiol 
que heu de voler vostre abans no abandoneu el 
submarí.

Totes les històries
són dins els bolígrafs,
i quatre temeraris
se n’esquitxen
intentant dominar-ne
el fluir de la tinta.

Atreviu-vos a ser temeraris. Escriviu.

Llum Salvo, Sara Pla i Albert Masoliver

Trofeu Color Art de L’Óreal 

Els alumnes de CF de Perruqueria i Cosmètica 
Capil.lar de l’lns Narcís Monturiol de Figueres, 
van ser els guanyadors de l’edició del Trofeu 
Color Art que es va celebrar el 20 de maig de 
2014 a la seu de la firma comercial l’Oréal a 
Barcelona. L’alumne Abhishek Kumar, amb un 
treball tècnic de coloració i tallada, i l’alumna 
Bessy Nelke, amb un treball artístic de recollit 
de festa, van ser premiats amb un xec regal de 
1000 € cadascun en formació a la mateixa firma. 
Les models van lluir els maquillatges realitzats 
per les companyes del CF d’Estètica personal 
decorativa del mateix Institut.



Participació a l’Expojove 2014 

Un any més l’FP de l’INS Narcís Monturiol ha es-
tat present entre els expositors de l’EXPOJOVE, 
celebrada a Girona els proppassats 1 i 2 d’abril. 
Els cicles formatius de Formació Professional de 
Grau Mitjà de Perruqueria, d’Estètica Personal 
i Decorativa  i d’ Instal·lacions de Telecomuni-
cacions, i el Cicle Formatiu de Grau Superior de 
Sistemes de Telecomunicació i Informàtics van 
col·laborar i participar en l’exposició

 

El proppassat 12 de maig, dos alumnes del CFGM 
de Perruqueria del nostre centre, la Camila 
Gonzàlez i l’Abhishek Kumar, varen participar 
juntament amb alumnes de l’INS de Sant Feliu 
de Guíxols, en el concurs “El Gremi amb els 
nous talents”, promogut pel Gremi de Perru-
quers de Girona. L’Abhishek va ser el guanyador 
d’aquesta primera edició i cal destacar també la 
bona actuació de la Camila. El premi serà par-
ticipar en l’acte d’inauguració de la temporada 
2014-2015 del Gremi de Perruquers de Girona al 
costat de grans figures de la perruqueria d’alt 
nivell. Enhorabona Abhishek!

Tallers de Nadal i Sant Jordi 

Premi al Concurs del Gremi de Perruquers



][                      ...  PARLEM AMB...

Clara Capalleras

“L’experiència comunicativa és un 
prodigi”

Però vas venir de La Salle...

Allà vaig fer una llarga estada des de P3 fins a 4t d’ESO. 
Vaig aprendre molt, però trobava a faltar espai per a la 
creativitat, espai per al desenvolupament, per a florir. 
Quan vaig arribar a l’institut al setembre de 2008, les 
meves notes van millorar molt. 

Què va passar?

Podia fer lletres “pures i dures” que era el que més 
m’agradava. Em va encantar el canvi d’aires, l’ambient 
diferent, la diversitat, els molts projectes com ara la 
revista, els Comenius, el circ...podies fer moltes coses.

Bons records?

Molts. En primer lloc vam fer pinya els que fèiem lletres. 
Em van agradar molt les classes de Grec i de Llatí, que 
en aquella època les feia la Lina Vilamitjana. Però el 

que em va entusiasmar era veure com lligaven totes 
les assignatures: el que aprenia a Grec i Llatí em servia 
per a Filosofia, Història i Art. Tot servia per a tot i el 
coneixement era globalitzant. Recordo les sortides a 
Nimes i a Tarragona...

Vas fer molts viatges en dos anys.

Tots. Amb el projecte Comenius vaig poder anar a 
Konya (Turquia) i a Nagykanizsa (Hongria). Estar a 
Turquia amb una família d’allà va ser una immersió 
inoblidable. Una gran experiència. I molta solidaritat 
entre nosaltres, entre els que dominàvem idiomes i els 
que no en sabien tant.

I molta feina.

Molta. Recordo que tot ho fèiem en hores de pati o fora 
d’hores escolars. Buidaven llargues enquestes sobre les 
opinions del jovent europeu sobre molts temes. També 
recordo amb molt d’afecte el viatge amb en José Luís 
Puertas al camp de concentració de Mauthausen amb 
els darrers supervivents. Un record per a sempre.

Sempre et van agradar els idiomes.

A la Primària fèiem una mica d’anglès molt bàsic, però 

Continua igual. El mateix somriure 
sincer i cordial. La mateixa alegria i la 
mateixa ironia. La Clara va estudiar 
batxillerat al nostre institut i aquest 
curs acaba Traducció i Interpretació 
a la UPF de Barcelona.



]
a 3er d’ESO vaig tenir una professora que ens va espa-
vilar molt i vaig començar a anar a classes particulars 
fins a 2n de Batxillerat. A 4t d’ESO vaig comprendre 
que lo meu eren els idiomes. L’experiència comunica-
tiva és un prodigi.

Però també coneixies el francès.

També el vaig començar a La Salle, a un nivell incipient. 
Però a 4t d’ESO vaig participar en un intercanvi amb 
una noia de l’Alta Savoia i ens vam fer molt amigues. 
Vaig tornar a l’any següent. Finalment, de manera se-
riosa, em vaig matricular de francès a l’Escola Oficial 
d’Idiomes i el vaig acabar l’any passat.

I a l’institut vas començar amb l’alemany.

Doncs sí. Tenia moltes ganes. L’alemany m’ha fet suar 
molt a la carrera perquè dominava millor el francès, 
però l’alemany m’ha agradat molt. Estic acabant els 
estudis universitaris especialitzada en anglès i alemany.

Parla’ns una mica del món de l’escoltisme.

Vaig entrar l’any 98, bàsicament per influència de la 
mare. Tenia dues colles diferents: la de l’escola i la del 
cau. He passat per totes les branques. Ara sóc cap de 
branca i estic fent el curs de directora. M’entusiasma. 
Tothom pot participar-hi i proporciona un elevat grau 
d’autonomia als escoltistes. És una activitat desin-
teressada on faig un munt d’hores voluntàriament. 
Torno la molta dedicació que jo vaig rebre quan era 
petita. Aprenc molt, també a dir prou quan arribes al 
límit de la saturació, perquè és una feina que sempre 
demana més. Sóc com sóc gràcies al meu pas pel cau.

I aquesta autonomia adquirida al cau t’ha ajudat 
a viure a Barcelona en el pis d’estudiants.

Absolutament. Som quatre noies i totes hem passat 
pel cau. Ajuda molt a organitzar-te, a pensar la com-
pra, a prioritzar...

També has pogut fer un Erasmus.

Tres mesos a Liverpool de setembre a desembre 
de segon de carrera. Tothom hauria de poder fer 
un Erasmus. D’Erasmus pot anar qualsevol univer-
sitari de qualsevol especialitat, però quan estudies 
anglès immergir-te en un lloc on només pots parlar 
aquesta llengua és un tresor. Tenia molta llibertat i 

havia de fer un treball obligat del qual vaig tenir la 
millor nota. Vaig aprofitar molt el temps. Tenia cinc 
parelles lingüístiques en diferents idiomes. Una gran 
experiència.

I també has estat a Ucraïna.

En un camp de treball quinze dies i altres quinze de 
turisme. Eren unes colònies infantils. Però després 
vaig poder estar a Crimea, a Sebastopol i a altres 
llocs. Ara que surten a la televisió, puc dir que jo hi 
he estat. Els camps de treball són una manera de 
viatjar per pocs diners. En els viatges aprens molt: 
la gent, la geografia, la història, els idiomes...

I ara te’n vas a Boston.

Una amiga està fent unes pràctiques. Cal aprofitar les 
oportunitats. Hi vaig ara uns dies i també baixarem 
a Nova York. Val a dir que els meus pares sempre 
m’han ajudat molt, sempre preparaven un viatge 
interessant per a l’estiu i després han confiat en mi 
quan he viatjat sense ells.

I quins plans tens ara que acabes la carrera?

Acabo amb català, castellà, anglès, alemany i francès. 
Ara puc intentar fer moltes feines i he de veure qui-
na em sedueix més. De moment, intento aconseguir 
una feina per fer d’auxiliar de conversa. M’agradaria 
molt anar a Escòcia o a Irlanda del Nord. Preferiria 
no anar a una gran ciutat. Em servirà, entre altres 
coses, per veure si sento vocació per l’ensenyament 
o m’encamino cap a altres feines. Quan ho tingui 
més clar, m’agradaria fer un màster d’allò que més 
em cridi l’atenció.

Acabem. La conversa no para de fluir. Saltem 
d’un tema a un altre, jugant entre la seriositat 
i la ironia. La seva agenda està sempre farcida 
d’activitat. Reconeix que no sap què és avorrir-
se. Traspua vitalitat i la veig feliç. Torna quan 
vulguis!.

][                      ...

Entrevista de Fernando Aísa



entrevista a...JUANJO PÉREZ

En Juanjo que té 24 anys, va deixar el nostre institut 
el curs 2010-11. Avui té l’acadèmia de ball La Blue.

“Si tens un somni,
lluita per fer-lo possible”



Entrevista de Fernando Aísa

Quins records tens de l’institut?

Molt bons. Amb els anys valores tot el que has après. 
Recordo el viatge a Mauthausen amb en José Luís 
Puertas, els espectacles de circ amb en Pep Invernó 
i les classes de ball a Educació Física. En Pep, l’Esther 
Cuadras, la Teia, en Romero i la Lina han estat pro-
fes que m’han ensenyat molt. M’agradaven molt les 
classes d’Economia i d’Història d’en Fernando. Però 
el millor record és per als croissants de xocolata de 
la cantina. Mmmm. I tot els amics que he fet en els 
anys d’institut.

Com vas començar a ballar?

La meva mare em va apuntar a ballar sevillanes quan 
tenia vuit anys. Després vaig fer totes les extraes-
colars relacionades amb el ball. Vaig decidir-me pel 
funky. Vaig passar per totes les escoles i per tots els 
estils. Ara em considero prou bo en funky i hip-hop

Com va sorgir el projecte de fer una acadèmia?

Jo treballava, i encara treballo als matins, al De-
cathlon. Volia créixer i promocionar-me, però veia 
que avançava poc. Entrar en una companyia nacional 
o internacional com a ballarí és molt complicat. Una 

solució podia ser obrir una escola. Vaig començar 
fa dos anys en una escola on em deixaven una sala i 
algunes famílies dels meus alumnes em van animar 
a posar-me pel meu compte. 

Complicat....en aquesta època.

Molt!. Trobar el local va ser molt difícil. Més tots els 
permisos, més les obres...Uffff!. El banc em va deixar 
la meitat del que demanava. Sort dels amics i fami-
liars que m’han ajudat. Dos anys de molta feina. Vam 
obrir el mes de setembre de 2013. Tinc cinquanta-un 
alumnes i estic molt content. Actuem fora, hem fet 
espectacles per a les festes de la Santa Creu, farem 
un espectacle de fi de curs a La Cate. Estic radiant!. 
Però el que em va portar més feina va ser...trobar el 
nom adequat per a l’acadèmia. 

Et vas arriscar i ha sortit bé

I tant!. Estic molt orgullós. Si tens un somni, lluita per 
a fer-lo possible. La satisfacció és enorme. Quan penso 
en el local obert i en els meus alumnes sóc molt feliç. 
Faig el que vull.

Treballant al límit.

Sense parar. De 8 a 16 al Decathlon, obro l’acadèmia 
a les 17 i fins a les 22:30. Dormo planer.

Ens acomiadem. Aquest matí el seu germà l’ha fet 
tiet. Riguem i fem bromes. M’ha ensenyat tot el 
local i és evident que no tot està acabat. Les fa-
mílies entenen que un que comença no ho pot tenir 
tot perfecte. És empàtic. És una bona persona. A 
l’institut el recordem. Molta sort, Juanjo!!



PROJECTE EDUCATIU? SÍ, GRÀCIES!

 Darrerament es fan públics periòdicament els resultats acadèmics obtinguts pels nostres alumnes: 
resultats de proves diagnòstiques, de Competències Bàsiques  o de les magnificades proves PISA. 
És en aquest moment quan els nostres governants somien amb un sistema educatiu com el de 
Finlàndia o el de Corea del Sud que encapçalen els primers llocs en el rànquing.

No deixa de ser sorprenent que els nostres governants anhelin que ens assemblem a Finlàndia,  un 
país que destina els millors estudiants a la professió del magisteri quan aquí, contràriament, si un 
alumne brillant expressa el seu desig de ser mestre se l’intenta dissuadir perquè es considera una 
llàstima que un bon alumne es dediqui a una professió tan poc prestigiosa i significada com és  la 
de mestre. 

bústiaob
erta

Penso que qualsevol sistema educatiu té aspectes negatius i aspectes positius, potencia uns aspec-
tes en detriment d’uns altres, així és que parteixo de la base que el sistema educatiu no és, en tot 
cas no és només ell, el responsable d’obtenir uns resultats més o menys bons en aquests rànquings 
que estan de moda. Tampoc tinc clar que només perquè un bon nombre d’alumnes obtingui bons 
resultats acadèmics –que no és poca cosa!– puguem concloure que el sistema educatiu sigui bo. 

El que sí que crec que és determinant en l’avaluació d’un sistema educatiu  és el grau de coherència 
amb què els seus docents porten a terme les seves premisses i els seus projectes. El sistema edu-
catiu es materialitza als centres amb els docents que el gestionen. Tinc el ferm convenciment que  
cada centre hauria de plantejar-se, abans de començar a programar continguts, temes, exàmens, 
competències o nivells a assolir,  quin model d’home i dona vol forjar i quin és el paper que desitja  
per a aquest jove en el futur per al qual l’està preparant.  Al llarg del dia els docents, ja sigui en 
qualitat de professors, de tutors o de directors o directores prenen moltes decisions que afecten a 
les persones. És legítim prendre aquestes decisions segons la pròpia manera d’entendre la vida o 
haurien de regir-se per les línies directrius que de manera col·lectiva haurien d’haver-se explicitat 
fruit d’un procés de discussió i consens? És cert que ningú no es pot desprendre de la seva identitat 
personal perquè abans que docent s’és persona. Ara bé,  en el terreny professional s’hauria de ser 
capaç d’actuar segons els acords presos per no deixar cabuda a la incoherència que sol donar-se 
entre les paraules i els fets. 

 Hem d’educar? Hem d’ensenyar? Cal ser valents i apostar per aquells trets d’identitat que volem 
que ens distingeixin i tenir-los presents en totes les activitats que duem a terme i que hi siguem 
fidels. En base a quest segell escollirem projectes, decidirem iniciatives, ens posicionarem davant 
els fets que se succeeixen i dissenyarem el currículum. Ho farem amb seguretat perquè tenim clar 
el model d’home i dona que volem i tot allò que fem sumarà en aquest procés de creixement que 
ha de  transformar els joves en homes i dones adults.

I nosaltres, l’Institut Narcís Monturiol, sabem qui som i on anem? Coneixem el nostre Projecte 
Educatiu?

Llum Salvo



DES DE CASA

Dins de casa sota la manta i ben a la vora del foc, miro per la finestra com s’atansa la tardor. Veig 
com les fulles del arbres de la plaça major del poble es tornen de colors castanys i quan ve una 
ràfega de vent queden una mica més nus del que estaven abans. Veig que els ocells ja marxen a un 
lloc més càlid, perquè aquí ja s’acosten els calfreds.

Dins de casa sota la manta i ben a la vora del foc, s’hi està com un rei però quan has de sortir al 
carrer val més que un s’abrigui bé. És bona època per agafar refredats encara que tot té solució. 
Ja tenim les parades de castanyes acabades de fer per tornar agafar una mica d’escalfor en aquells 
dies amb més fredor.

Dins de casa sota la manta i ben a la vora del foc, tota la família es reuneix menjant panellets, l’avi  
explica les seves rondalles fent que els petits es quedin fascinats i que no en parin de demanar-ne 
un darrera l’altre.

Dins de la casa sota la manta i ben a la vora del foc, el cunyat et desperta ben aviat per anar a 
caçar bolets. Anem cap a la muntanya, a un lloc secret, agafem els cistells i ens posem a fer ruta. Hi 
ha cops que tens sort, hi ha cops que tornes com has vingut, sort que ara trobem al supermercat 
xampinyons en llauna tot l’any.

Dins de casa sota la manta i ben a la vora del foc, hi ha un moment que en dius prou. Arriba la 
castanyada i surts a donar un volt pel poble amb els teus amics i després cap a la castanyada falta 
gent, per xerrar amb tothom i passar una molt bona estona. 

Dins de casa sota la manta i ben a la vora del foc, un dia del primer mes de tardor toca recordar aquells 
que no ens poden acompanyar cada dia. L’àvia cull les flors més boniques del jardí per portar-les 
a aquelles persones que ens vam estimar que estimem que estimarem i que sempre durem al cor.

Dins de casa sota la manta i ben a la vora del foc, també s’escau la festa del poble, és el sant de Sant 
Climent, així doncs que tots els santclimentencs  i santclimentenques ens reunim ben aviat  per 
fer una meravellosa ruta per la muntanya. Quan el gran diumenge ha arribat a les dotze en punt, 
petits mitjans i grans ens trobem a l’església per oferir alguns cants i donar les gràcies a qui porta 
el nom del nostre petit però bonic poble.

Dins de casa sota la manta i ben a la vora del foc, faig els deures que ens han posat avui a l’escola. 
Hem de llegir una lectura preciosa sobre uns petits éssers encantats, aquest escrit em fa sentir 
encara més la tardor, a la  imatge es veu un follet sobre d’un bolet de color ben vermell i amb un 
barret al cap amb una flor seca per decorar. Em fa sentir la màgia de la tardor.

Dins de casa sota la manta i ben a la vora del foc, veig com marxa la tardor. No me  n’he ni adonat 
i ja estem en una altra estació.

Elisenda Guiolà Abulí 4B



LES ESPARDENYES

— Rica, les espardenyes!

L’Enrica, davantal gris, ulleres de pasta i berruga a la galta dreta, feia estona que era desperta. En 
sentir el vell mirà enlaire i remugà on vols que siguin, Ferriol, on vols que siguin. Amb la rapidesa 
que permeten quaranta-un anys a cada cama, pujà els esglaons de l’escala de fusta corcada, un per 
un, i un cop a dalt travessà el passadís fosc fins a arribar a l’habitació. La cara llarga del seu marit 
l’esperava al llit de plaça i mitja. S’estava assegut amb els peus penjant com un minyó que no sap 
que ja pot baixar del llit tot sol. Ella ni se’l guaità, se li acostà, s’ajupí i li posà les espardenyes, ara un 
peu, ara un altre, amb una destresa sorprenent. 

El vell posà els peus a terra, s’incorporà tant com la seva esquena li permetia i sortí de la cambra, 
xino-xano, cap al lavabo. Aquella estança era encara més miserable que la resta de la casa. Un vàter 
ridícul i un rentamans esgrogueït, un mirall petit i escantonat i una bombeta penjant sobre el cap de 
qui intentava veure-s’hi, en va. Tragué el penjoll de carn i apuntà al forat, sense èxit.  L’Enrica, des 
de l’habitació remugà apunta bé, Ferriol, apunta bé. 

Després d’esmorzar, l’avi Ferriol, que no era avi de ningú, se n’anà a esclovellar faves al porxo de 
darrere. Eren les primeres que collien de l’hort del camí dels traginers aquella primavera. Quan 
acabés d’esclovellar faves, esclovellaria pèsols, a finals d’estiu mongetes, a la tardor ametlles, i així 
anar passant els dies, els mesos i els anys.

Els avis de can Gomà van dinar a la cuina, asseguts a la taula de fusta que l’oncle Feliu els havia fet 
com a present de noces. Les faves haurien guanyat amb un xic de cansalada, però se l’estalviaven 
perquè havia de durar fins a la propera matança del porc. El vi tampoc no el posaven a taula, s’havia 
de guardar per si venien visites. La darrera fou la de mossèn Agustí, que feia quatre anys que 
s’hostatjava al cementiri. 

Anys enrere, després de dinar, l’avi Ferriol, que no era avi de ningú, anava a fer un cafè a can Pal·là. 
Ara s’estimava més quedar-se a la saleta a veure passar la tarda. Aquella estança era en realitat un 
rebedor que donava al carrer, però la porta, de fusta verda i amb dues finestretes de vidre a dalt, 
no l’obrien mai. La sala comunicava la cuina amb l’escala i, a part de la porta, hi havia un armari de 
paret que servia de rebost i un pou de pedra. Tota l’aigua que havien de menester els vells la treien 
d’aquell pou interior. A l’altre costat, arran de porta, hi havia una cadira. I allà assegut s’estava el vell. 
Ara passava la Pilar xata, després el gos de can Xupeto, més tard els vailets de cal Flequer, que ves 
on deuen haver fet la cabana, aquest any. I l’Enrica, mentre feinejava per baix, el vigilava i remugava 
ves qui vols que passi, per aquí, Ferriol, ves qui vols que passi.

A can Gomà soparen aviat, per aprofitar la claror. Un brou lleuger, no fos cas que aviciessin la panxa, 
i quatre cireres que els havia dut el noi de can Cota. Després del repàs encara es van estar una 
estoneta més a baix, al porxo de davant. Feia molt temps que no es deien res, només s’estaven allà, 
asseguts i quiets, molt quiets.

Per tornar a pujar a l’habitació, l’avi Ferriol s’agafà fort a la barana, ara un pas, ara l’altre. Anà al 
lavabo, tragué el penjoll, procurà apuntar bé, orinà, tornà a la cambra, es posà el pijama, primer els 
pantalons, després la camisa, es cordà els botons i, finalment, es tragué les espardenyes. Les deixà 
a sota el llit, just on li penjaven els peus, s’estirà i tancà els ulls.

— Rica, les espardenyes!

L’Enrica que, com sempre, feia estona que era desperta, mirà enlaire i remugà on vols que siguin, 
Ferriol, on vols que siguin. Pujà a l’habitació, s’ajupí i li posà les espardenyes, ara un peu, ara un altre, 
amb una destresa sorprenent. 

L’Enrica se n’anà a cal Flequer i, de camí de tornada, passà a veure la Nita de cal Ferrer, que no estava 
gaire fina. És que no sé pas què tinc, però el mal de canyó no em marxa de cap manera. I el doctor 
Rabassa diu que ja em passarà, però no em passa, no em passa. No ho sé pas, Enrica, ves que no 
sigui un mal lleig. Segur que no és res, Nita, segur que no és res.

L’Enrica arribà a casa abans de les dotze, per tenir temps de fer el dinar. Deixà el cabàs a la cadira 
i anà a la saleta a buscar aigua al pou. S’ajupí per agafar la galleda i  s’adonà que, just al costat del 
pou, ben arran de la pedra, hi havia unes espardenyes col·locades una al costat de l’altra, en una 
simetria absoluta. 

Nadina Ros Barnadas



INVITACIÓ A LA LECTURA D’EL VIOLÍ D’AUSCHWITZ, DE MARIA 
ÀNGELS ANGLADA

Si hi ha alguna obra de l’escriptora Maria Àngels Anglada (Vic, 1930 - Figueres, 1999) que 
hagi batut rècords de vendes, aquesta és El violí d’Auschwitz, que va veure la llum ara fa 
justament vint anys. No és aquest, però, el motiu que ens ha portat a escriure aquestes 
ratlles, sinó el de la seva freqüent programació en 
els curricula dels instituts i el del seu enorme po-
tencial per a l’educació dels alumnes en un aspecte 
tan important de la seva formació humana com és 
el del respecte cap a les minories, ja siguin aquestes 
lingüístiques, religioses o culturals.

En els vint anys transcorreguts des de l’aparició 
d’aquesta novel·la —traduïda a un munt d’idiomes i de 
la qual s’han venut, només a Catalunya, més de cent 
mil exemplars—, els casos d’intolerància segueixen 
omplint els noticiaris i les revistes. Respecte del món 
jueu concretament, la pèrdua fa uns dies per part 
del Reial Madrid de la final de l’Eurolliga de bàsquet 
davant del Maccabi de Tel Aviv ha estat contestada, 
des d’alguns twits, amb missatges xenòfobs que no 
han estalviat ni tan sols les referències a les càmeres 
de gas i als forns crematoris dels sinistres camps de 
concentració nazis.

Com la mateixa Anglada havia recordat en més d’una 
ocasió, un dia de primavera de 1992 estava a casa 
passant a net un poema quan escoltà a la televisió, 
esgarrifada, les notícies de la guerra de Bòsnia, que 
per uns mesos va retornar la barbàrie —encarnada en 
execucions massives i en camps de concentració— al 
cor de la vella Europa. El primer fruit d’aquest enfilall 
de notícies esborronadores fou el bell poema «Sara-
jevo», en què Anglada, com un nou Dant, apareixia 
visitant els cercles de l’infern acompanyada de Virgili, 
fins que el ferro roent de Sarajevo li esborrà el rastre 
de la seva mà. «Són pesants les ombres —sentenciava 
Anglada en aquest poema—, pàl·lids els espectres 
d›infants estriats amb claror de sang».

L’escriptora vigatana afincada fins a la seva mort 
a l’Empordà sabia prou bé que les paraules, com ja deia el poeta grec Homer, són alades i 
que allò que no es canta o s’escriu, s’oblida. Per això, en uns moments en què l’odi racial i 
la xenofòbia als Balcans feien reviure en la nostra memòria la barbàrie de l’Holocaust, es 
proposà d’escriure una novel·la inspirada en la història d’un luthier jueu (polonès concre-
tament) que, per sobreviure en un d’aquells camps de l’horror, ha de construir un violí que 
soni com un Stradivarius. L’interès d’Anglada per Auschwitz i, en general, pels camps de 
concentració nazis, no era nou, ja que el 1971 havia traduït al català el poema «Auschwitz», 
en què el poeta sicilià Salvatore Quasimodo, que tant admirava, recordava les llargues trenes 
de les presoneres tancades en urnes de vidre i les ombres infinites de sabatetes i bufandes 
d’hebreus, «relíquies d’un temps de seny i de saviesa». I així mateix, en els seus articles de 
premsa, denunciava, amb l’elegància però amb la contundència que en ella eren habituals, la 



LA MAR DE FRADES

Diu la llegenda que més enllà de les coves submarines de l’ illa Sinde, s’amaga un mar que 
oculta mil meravelles. Al fons del cor d’aquest mar descobrim espècies marines increïbles, 
extravagants, especials, criatures amb escames daurades esquitxades d’un to morat i platejat. 
Plantes que s’arrupen a la tova i suau sorra blanca que cobreix la profunditat d’aquestes 
aigües transparents, plantes de formes estranyes i cargolades entre els rínxols que fa l’aigua 
per les corrents i llocs recòndits on les perles de les ostres brillen més que el Sol.

Però Frades no vol que ningú ho gosi trobar. Són aigües i terres verges diu ell. Mai ningú ha 
intentat cercar aquest tresor situat als peus de Sinde, o això es creu, ja que diuen que els 
més valents, aquells als qui la por no els envaeix ni el cos ni la ment, aconsegueixen trobar 
o trepitjar la petita cala que s’introdueix cap a aquesta riquesa de la naturalesa. Emperò 
Frades sempre hi és. Ell és allà dalt, al firmament, perquè resulta que al enamorar-se de 
Sirah, la sirena prohibida, va ser exiliat al cel, deixant el seu cor, però, convertit en aigua 
salada a la terra, el Mar de Frades. Per això tot el que capta l’aroma de sal del seu pèlag és 
condemnat a viure permanentment amb el cor inundat com a venjança, a causa que ell, un 
cop ha conquerit el seu cor, per la mateixa tristesa que això li provoca,  comença a desen-
cadenar una sèrie de plors infinits que ocasionen fortes pluges que originen grans onades 
i enormes quantitats d’aigua que enfonsaran el cor del presumpte culpable.

Avui dia, en l’actualitat, l’illa de Sinde existeix, jo hi sóc, i la veritat és que l’aspecte d’aquesta 
peculiar illa té forma de cor. Potser no deixa de ser una llegenda, potser és tot una simple 
història, però jo avui, encara que el meu cor quedi en naufragi en un oceà de plors, hauré 
pogut olorar i sentir l’interior de Frades i sabré que és veritat.

Zinea Moreno (4rt d’ESO B)

impunitat dels criminals serbis, la feblesa d’Europa i la ineficàcia de les tropes comunitàries, 
i es queixava de les conseqüències nefastes que tenien per a la comunitat internacional la 
passivitat i l’absència de càstig en els crims d’estat. Es diu que a Hitler, quan estava a punt 
d’envair Polònia, algú li evocà la mort de milers dels armenis a mans dels turcs a principis 
del segle xx (tema d’una altra gran novel·la d’Anglada, Quadern d’Aram) i que aquest, im-
passible, respongué: «qui es recorda ja d’aquell genocidi?». No aprendre la lliçó, doncs, té 
conseqüències terribles, i en els darrers anys del civilitzat segle xx la paranoia del poder i 
el fanatisme racista o religiós tornaren a posar d’actualitat en els mitjans de comunicació 
escenes de persecucions i morts contra tot un poble que semblaven oblidades.

Ara que s’acosta l’estiu, doncs, i que tots disposarem d’unes setmanes de lleure, la lectura 
d’aquesta novel·la és molt recomanable. És cert que El violí d’Auschwitz posa de manifest 
el nivell d’ignomínia al qual pot arribar la raça humana, però al mateix temps constitueix un 
al·legat a favor de l’art i de la bellesa, que, al final, aconsegueixen imposar-se als sinistres 
dictats de l’abjecta moral nazi. I aquest missatge és tan actual avui com fa vint anys.

Eusebi Ayensa
Professor de llatí i grec de l’INS Narcís Monturiol, de Figueres

Curador de les Obres completes de Maria Àngels Anglada
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PER A FIGUERES

Passejo pels carrers on he nascut, els carrers que m’han educat, els carrers dels quals sóc filla. Cada 
plaça, cada racó; aquesta terra és tot un tresor. El meu cor se sent feble, ferit, més aquest indret, 
aquesta forta tramuntana que em sacseja, violentment, m’omple de forces, m’atorga el descans, la 
distracció i l’evasió que tant anhelo. I és que t’estimo a tu, només a tu, Figueres; i és que en recordar 
l’hora en la que vaig haver-te de deixar em sento oprimida, absent, desolada.

Les fulles tracen un descens calmat i lleuger, i romanc asseguda en un solitari banc hora rere hora, 
desitjant ser una fulla, desitjant sentir-me fulla. Les contemplo, admirada, i m’adono que, de fet, la 
meva vida també és com la d’una d’aquestes fulles; la meva vida és caduca i, tard o d’hora, dibuixarà 
el seu final; més hi ha un camí que encara he de recórrer, tal com ho fan elles durant la tardor. Sí, 
vull ser com una d’aquestes fulles, vull ser volàtil i despreocupada, i vull estar eternament arrelada 
a aquesta meva terra, que estimo, desconsoladament.

En aquest meu passeig per la melanconia, m’aturo en aquells racons on vaig viure la meva infantesa, 
on vaig deixar d’ésser criatura per a ser dona. M’aturo en l’escola que va fer d’aquella nena el que 
ara sóc. L’olor evoca els records, les llàgrimes i l’enyor dels dies passats en els quals tot eren alegries 
i cançons. Llavors em proposo retrobar aquells mestres, aquells que foren els meus referents i les 
peces clau en el meu desenvolupament, però ja no hi són. Aquelles persones que tant desitjaria 
abraçar ja han marxat, i em sento orfe, abandonada, traïda. Oh, potser és que aquesta meva terra 
també ha marxat, que ja no és la que vaig estimar, temps enrere? No, és clar que no; Figueres sempre 
serà la mateixa, meva, tot i que tothom que formà part d’ella ja hagi desaparegut. 

Imagino l’absurditat d’aquestes reflexions per a algú altre que no siguem ni jo ni la bella ciutat, però 
és que després de seixanta-cinc anys aquest lligam entre nosaltres és ja tenaç i indestructible, i sé 
que tan sols Figueres pot comprendre’m ara. Em disculpo amb ella per haver-la abandonat durant 
tants anys, per haver cercat una vida millor en terres llunyanes, però li confesso que mai l’he pogut 
oblidar i que el meu cor sempre ha estat seu. Sé que la meva hora ha d’arribar, i no la sento pas molt 
llunyana, però prenc la determinació de romandre aquí fins el moment del meu adéu, en el qual el 
meu últim sospir es fongui eternament amb tot el que ara contemplo i evoco. I és que tot això és 
per tu, només perquè t’estimo a tu, Figueres.

Alba Romero Vaquero (1er BAT)



COCA DE XOCOLATA

I TARONJA   
                               Meritxell Sánchez

INGREDIENTS per a 12 persones

1 iogurt

1 mesura (de iogurt) d’oli de gira-sol

1 mesura (de iogurt) de llet

3 mesures (de iogurt) de farina

2 mesures (de iogurt) de sucre

4 ous, 1 sobre de llevat en pols

1 rajola de xocolata per a postres de 250g

la pela ratllada fina de dues taronges

el suc de dues taronges

mantega per untar el motlle.

Amb aquesta coca teniu l’èxit 
assegurat. És una coca molt 
esponjosa, i el gust de xoco-
lata casa molt bé amb l’aroma 
de la taronja. Si us la mengeu 
l’endemà de fer-la, encara és 
més bona.



ELABORACIÓ

1) Enceneu el forn a 180º perquè es vagi escalfant.

2) Foneu la xocolata al bany Maria. Trossegeu la 
rajola de xocolata i poseu-la dins d’un bol. Poseu 
el bol dins d’una olla amb dos centímetres d’aigua 
i escalfeu l’olla per aconseguir que la xocolata es 
fongui dins del bol.

3) Ratlleu la pela de les dues taronges amb un 
ratllador fi. (Feu atenció a ratllar només la part 
taronja, no ratlleu la pela blanca)

4) Espremeu el suc de les dues taronges.

5) Separeu les clares dels rovells dels ous. Tren-
queu la closca dels ous per la meitat amb un copet 
suau i separeu les dues parts de manera que us 
quedi una meitat de closca a cada mà. Feu passar 
el rovell d’una meitat de closca a l’altra per tal que 
en caigui la clara, que recollireu en un bol.

6) Aboqueu en un bol gran els rovells dels ous, el 
iogurt, l’oli, la llet, la farina, el sucre, el suc de les 
taronges i la seva pela ratllada i la xocolata fosa. 
Barregeu molt bé amb la batedora elèctrica per 
tal que no quedin grumolls i reserveu.

7) Munteu les clares dels ous a punt de neu. Poseu 
les clares dins un bol gran i bateu una bona estona 
amb la batedora elèctrica a velocitat ràpida i amb 
l’accessori de muntar fins que les clares hagin pu-
jat i crescut. Les clares són a punt quan l’escuma 
sigui ben ferma i el bol es pugui tombar del revés 
sense que l’escuma caigui.

8) Afegiu el llevat en pols a les clares muntades i 
barregeu delicadament.  Afegiu les clares munta-
des a la massa i barregeu delicadament.

9) Unteu amb mantega el motlle i aboqueu-hi la 
massa final.

10) Coeu al forn a 180º uns 45 minuts. Punxeu la 
coca amb un escuradents i si l’escuradents surt 
net la coca és cuita.

11) Traieu la coca del forn i deixeu-la refredar. Quan 
sigui freda desmotlleu-la amb compte.

Que vagi de gust!



x passar l’estona 

P E R  RIURE... Lluís Bosch

Una professora pregunta a un alumne:
- Avui també t’ha fet els deures el teu pare?
- No, aquesta vegada m’he equivocat jo sol.

- Em dóna un bitllet de metro?
- Ho sento, però no en tenim de tan grans. 

- Pare, vindràs a la meva graduació?
- No fill, ja m’ensenyaràs les ulleres quan arribis a casa. 

L’alumne pregunta a la mestra:
- Perdoni, és veritat que quan ens morim ens convertim en pols?
- Sí, Martí, sí.
- Doncs a sota el meu llit hi ha un cementiri. 

Un viatger diu al cap d’estació: 
- Felicitats, avui és el primer cop en vint anys que el tren arriba puntual. 
- Bé, és que és el d’ahir. 

Aturen un home pel carrer per fer-li una enquesta: 
- A vostè li agraden els animals?
- Sí, molt. 
- I quin animal li agrada més?
- Les gambes. 

Un amic li diu a un altre: 
- Sento no haver vingut a l’enterrament del teu oncle. 
- No passa res, una altra vegada serà. 

Un ximplet que està treballant de mariner diu al capità: 
- Capità, capità, que ens enfonsem!!
- I és clar que ens enfonsem! Això és un submarí!

Dos bojos juguen a escacs i un li pregunta a l’altre:
- Escolta, segur que havies jugat a escacs abans?
- I tant que sí! Vaig ser campió del món. 
- Llavors, per què remenes les peces?

En ple enfonsament del Titanic, un home amb un salvavides a la mà està a punt de llançar-se a l’aigua, 
quan la seva dona li diu: 
- Josep Maria, espera’t una mica que només fa mitja hora que hem dinat. 

- Estic orgullós de mi mateix, he acabat un trencaclosques en 6 mesos i a la caixa diu de 2 a 4 anys. 

Truquen per telèfon a una casa i pregunten:
- Hola, que hi és en Josep Maria?
- No, aquí només hi viu la Maria Josep.
- Perdoni, dec haver marcat el número al revés.

:-D



:-D

Quiésqui?


