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Benvolguts/des

Un cop acabades les obres d’ampliació i reforma iniciem un nou període,
amb l’objectiu comú de treballar per millorar la nostra organització i
els rendiments que d’aquesta se’n deriven. Aquesta revista que avui
teniu a les mans és un petit exemple d’aquest canvi.

Però, perquè l’institut funcioni en una mateixa direcció cal que tots hi
participem i ens hi impliquem. Volem millorar la gestió i organització
del centre, compartint responsabilitats i afavorint la integració de
tothom. Sense el compromís i la implicació de tothom (i aquest tothom
inclou molt especialment les famílies) serà difícil que un centre com el
nostre pugui funcionar correctament.

La convivència, el nivell dels continguts i d’exigència, els resultats
assolits, la cohesió social, les normes, els valors, l’ordre, la neteja,...
són cosa de tots i cadascun de nosaltres.

Així en el projecte de futur per al centre hem d’incloure aquelles
estratègies i activitats que ens poden ajudar a servir millor els
interessos i necessitats de les persones que formen part de la nostra
organització: alumnat, famílies, professorat i PAS. Aspectes com  la
consolidació del nostre sistema d’atenció a la diversitat (Aula oberta,
Aula d’acollida, Projecte Ictineu, UEC,…), la millora de l’acció tutorial,
la participació en projectes que fomentin el respecte mediambiental,
que fomentin la ciutadania europea, la potenciació i ús de la biblioteca
escolar, o la millora de la gestió amb la participació en el Projecte  de
Qualitat i Millora Contínua.

I per acabar vull desitjar-vos que gaudiu llegint aquesta revista, que és
el fruit de la col·laboració i l’esforç de moltes persones i una mostra de
com la implicació i la participació dels diferents sectors del centre dóna
magnífics resultats.

Miquel Turró
Director



A TURQUIA
AMB EL COMÈNIUS

Diumenge vint-i-nou. Les deu del matí.
Sobrevolem algun lloc remot de Turquia, una altra
vegada a l’avió...

Konya va quedant enrere, enrere... Sembla
mentida que ja hagi passat la setmana. Diria que
fa tot just dos dies érem allà a l’aeroport
d’Istambul, on vam conèixer els alemanys i els
italians... us en recordeu, del que vam riure tots
veient a l’Auro i en Niels? Un és italià i l’altre és
alemany, però tots estem segurs que en realitat
són bessons, són idèntics!

I una hora després, tots plens d’emoció i de
curiositat, creuàvem la porta de vidre i veiem,
per primer cop, les cares de les nostres famílies.
Les nostres noves cases ens esperaven... i el
sopar, clar! Oh, el menjar turc... El trobarem a
faltar! Els pastissets amb te del primer dia, els
dürums amb ayran, les galetes d’avellana, el po-
llastre amb arròs, el suc de cirera, els immensos
esmorzars, el pa amb sèsam, el baklava...mil i
una coses més, que val la pena tastar, tenen un
gust exòtic, com tot Turquia en si. I les xocolates
amb pistatxos, els turcs són uns amants de la
xocolata i el coco! sort que portem el py_manye,
de record.

Però de bunyols no n’hem pas menjat, oi? On són
les bunyols? Ai, Estel, que te’ls vas deixar a
l’aeroport de Barcelona... Ara quan arribem ens

Julieta Aguilera, Clara Capalleras,
Estel Collado i Adrià Melendre

estaran esperant. Però res de menjar-ne! Després
d’una setmana d’àpats constants, tots a règim!
Sort que vam caminar una mica...

Vam veure el museu de Mêvlana, les madrasses,
la mesquita del centre, que és preciosa i molt
gran. I els carrers. Encara veig els carrers amb
un döner kebab cada dues passes (d’acord amb
els tòpics), les botigues de fruits secs i turkish
delights, moltes perruqueries, amb els minarets
altíssims de les mesquites, els autobusos, els
tramvies, la gent que travessa ben bé per on li
dóna la gana... són carrers per on circulen de
costat bicicletes, cotxes, cadires de rodes...i tot
allò que tingui rodes! Els vehicles turcs, realment
són molt curiosos. A tot arreu parades ambulants
de pastes dolces, quioscos i botiguetes on venen
totes les galetes que us pugueu imaginar.

I més enllà de Konya hi ha Sille, el petit poble
que vam visitar dimarts, amb aquella casa típica
turca restaurada, plena de sofàs baixos i amb el
terra cobert de moqueta escarlata. I, sobretot,
recordarem l’excursió a la Capadòcia! Era
l’aniversari de la Julieta (17 anys a Turquia només
es fan una vegada a la vida!). Després van venir



moltes hores de bus, que la Clara i l’Estel van
aprofitar per “socialitzar”. A la part del darrere
del bus, amb un grup d’italians, francesos i un
alemany, van parlar dels instituts, de les festes,
de la roba, d’alcohol (per què enganyar-nos?) i
de les diferents maneres de fer un Sant Hilari,
van escoltar música...

Va ser una setmana per aprendre de les
diferències, per trencar esquemes. També per a
debats a l’escola: el projecte Comènius no és només
viatjar. Posar en comú els resultats de les
enquestes ens va servir per reflexionar sobre la
joventut europea d’ara. Per adonar-nos dels
nostres pocs coneixements de política i història,
per veure que els turcs i els hongaresos són més
somniadors i els espanyols i els alemanys molt més
materialistes, i també per sorprendre’ns veient que
probablement un alemany es veu sent pare als vint-
i-cinc, i, en canvi, un turc no. Debatre en anglès no
sempre és fàcil, però estem segurs que va valer
molt la pena. I no ens podem queixar de la sessió
del divendres, al Dedeman Hotel, el cinc estrelles
on s’estaven els professors.

I en acabat... temps lliure! El fred de Konya no
va impedir que uns intrèpids compradors com
nosaltres circuléssim pel mercat de Mêvlana i
en sortíssim amb bosses i bosses de dolços i
souvenirs turcs. Tampoc podia faltar-hi el sopar
en un döner kebab, ni la festa de divendres en
un restaurant típic al mig d’un parc, en una
habitació “privada” amb sofàs i catifes, i pipes
d’aigua amb gust de poma (don’t tell my parents,
deien els turcs).

I també diversions més inesperades, com una tar-
da a la pista de gel, amb la música del moment a
tot volum, ballant fent el ximple. I fent fotos, oi Cla-
ra? Creus que en tenim prou? Si no podem
demanar-ne als turcs... Us ho expliquem: els turcs
són addictes a fer fotos. Nosaltres també, és clar,
per alguna cosa érem els guiris, però ells més. Cada
dues passes que feies pel passadís de l’institut, et
trobaves amb un nou turc (o una nova turca), que
et deia “Welcome to turkey”, o “Hi! What’s your
name? Do you like Turkey?” i després “Can I
take a photo?”. Si mai us voleu sentir famosos,
feu-nos cas, aneu a Turquia, en una setmana ho
aconsegueixen!

Aneu-hi també si teniu ganes d’una vida “quikcly,
quikcly”, i molt estressada. A Turquia tots els plans
van així, a última hora, tot improvisat... i els agra-
da el caos, conduir ràpid, mira bé per travessar!...
i no posar-se el cinturó. Però sobretot, no us feu
petons en públic, podríeu acabar en mig d’una colla
de turcs felicitant-vos pel casori... o simplement
escridassant-vos, tapant-se la cara i dient-vos de
mal educats per amunt. Però llavors, tothom mira
els videoclips de l’MTV a casa. Com si els videoclips
d’avui en dia fossin d’una gran puresa...

Turquia té un peu a cada banda de la ratlla en-
tre la modernitat i el conservadorisme. Però
potser això li aporta aquest toc exòtic, la màgia
de Turquia que ens va enamorar, i ens ha deixat
amb ganes de tornar-hi. Turquia transmet una
màgia especial.

Ens aferrem al record, nítid encara, d’una setmana
fantàstica. I a l’esperança de tornar-nos a veure
algun dia. Tant de bo! Una experiència que no ens
ha deixat indiferents, sovint va bé viatjar a un altre
país, poder conèixe’l d’aprop, conviure-hi, entendre
el perquè de moltes coses. En aquests moments
no només t’ho passes bé sinó que t’obres nous
horitzons i t’enriqueixes culturalment.



A BERLÍN
AMB EL COMÈNIUS

Mireia Català i Alba Arxé

Inici de curs, en Fernando Aísa ens convenç per
formar part d’un nou projecte, juntament amb 5
països més de la Unió Europea ( França, Itàlia,
Alemanya, Hongria i Turquia). Es tracta del
Projecte Comènius on s’analitzaran diversos
aspectes de la vida i la societat als diferents països
europeus. Nombroses trobades a l’hora del pati
ens van ajuntar a alumnes de quart d’ESO, pri-
mer i segon de batxillerat per preparar les
enquestes que s’haurien de presentar, i discutir,
durant la primera trobada a Berlín, a Alemanya.

I ja ens veieu a 6 alumnes, en ple mes de novem-
bre, marxant cap a la desconeguda Alemanya. Els
afortunats vam ser en Pau Ballart, l’Albert Devesa,
la Yasmine Urbano, la Sílvia Ruiz, la Mireia Català
i l’Alba Arxé, juntament amb en José Luis Puer-
tas i, com no, en Fernando Aísa.

En determinats moments, però, quan les condi-
cions climàtiques eren pèssimes, el menjar, picant
(eh, Albert?), l’aigua, amb gas i les posades en
comú de les enquestes difícils, i no tan sols per
l’anglès, vam arribar a pensar si realment ens en
sortiríem. Tot i això, l’afecte i el caliu que entre
tots els participants vam crear, va fer que aquella
trobada no tan sols fos un projecte de treball, sinó
que es convertís en un lligam entre els sis països.

Aquella gent ens va obrir la seva ciutat, les seves
cases i el seu món. Junts vam descobrir Berlín,
veient els monuments més emblemàtics i les res-
tes que la història ha deixat en aquella ciutat. A
més, vam poder veure de primera mà com es fa-
brica un cotxe, concretament els Golf, a la fàbrica
Volkswagen on vam visitar, al museu, un recull de
cotxes de les principals marques alemanyes, des
de l’aparició de l’automòbil  fins als cotxes dels

nostres somnis que mai podrem tenir (com el cotxe
de James Bond o l’últim model de Lamborghini).
Durant el poc temps lliure que vam tenir, els nostres
corresponents es van unir per acompanyar-nos a
fer les típiques compres o per descobrir l’ambient
juvenil alemany.

Ara bé, no tot va ser gresca. Gran part del temps
el vam passar treballant, discutint sobre com re-
dactar l’enquesta final i debatent conflictes que
afecten directament la Unió Europea, com la
recent entrada de Turquia. S’ha de dir, però, que
nosaltres érem conscients del que anàvem a fer
a la trobada i, en el fons, no ens podem queixar ja
que, excepte en determinats moments, vam gaudir
molt compartint o contrastant opinions amb gent
com nosaltres, al mateix temps que descobríem
nous idiomes i desenvolupàvem el nostre “anglès”.

El millor moment, però, va ser la nit de divendres,
l’última nit que vam passar a Berlín, en la qual
vam formar part d’una festa molt especial que
serví, en part, com a cloenda de la primera trobada
i, en part, per crear els millors records que ens
enduem de la gent tan meravellosa que hi vam
conèixer, amb la qual, per sort, encara mantenim
el contacte.

Però res és per sempre i l’endemà, dia 15, després
d’haver dormit poquíssimes hores, va arribar el
moment més difícil i més temut per tots nosaltres:
el comiat i la tornada a casa.

A les 11 de matí, envoltats de llàgrimes, i de presses
dels professors, vam abandonar aquella ciutat i a
cada una de les persones tan especials que van
compartir aquella experiència amb nosaltres i que,
des de llavors, han passat a formar part de les
nostres vides.

Finalment, per tot això i  pel que no es pot dir en
aquestes línies, podem dir que sí, que nosaltres
som els 8 afortunats que vam anar a Berlín.



INTERCANVI CF
AUTOMOCIÓ A ITÀLIA

Per segon any consecutiu, els alumnes de 2n curs
del CFGM d’Electromecànica de vehicles han
pogut participar  a  l’intercanvi a Itàlia, el qual es
va dur a terme del 28 de Novembre al 12 de
Desembre. Les empreses i ciutats visitades són
pràcticament les mateixes que el curs anterior,
excepte alguna petita modificació, degut que al-
guna empresa es va fer enrere a última hora ja
que estan en època de crisi. Els professors
acompanyants durant l’intercanvi van ser en
Narcís Farrerós, Sergi Tarin i Marc Perramont amb
un grup de 14 alumnes.

A continuació podem veure l’opinió d’alguns
alumnes:

Lluís Graboleda Castro

Per a mi l’estada a Itàlia va ser una experiència
que no oblidaré mai. Les dues setmanes em van
passar bastant lentes, sobretot la primera. A la
segona setmana varem visitar les fàbriques més
prestigioses  com  la Ferrari, Lamborghini, Pagani...

Crec que és un viatge molt interessant sobretot
per a nosaltres que estem cursant el cicle de
mecànica, però també per tota persona que li
agradin els motors.

Boubacar Diallo Balde

Els primers dies van ser una mica estressants
perquè ens havíem d’aixecar molt aviat i menjar
molt ràpid i jo m’ho imaginava diferent. Després
d’una setmana  bastant atabalada va començar
l’espectacle, sobretot el dia del Motorshow de
Bolonya que estava ple de gent i és un saló de
l’automòbil molt important.

Per a mi ha estat un  viatge molt interessant  i el
que m’ha agradat molt ha estat la companyonia
entre nosaltres. M’agradaria tornar un altre cop
en aquell país bonic i el recomano a l’altra gent,
perquè s’ho passarà molt bé.

Carlos Hinojosa Garcia

A mi em va semblar un viatge molt interessant
des del punt de vista de les visites a diferents
fàbriques i museus. Algunes visites varen ser
molt interessants i constructives com la de
Lamborghini, Acerbis,... Algunes altres van ser
més lúdiques com la del Saló de l’automòbil que
també ens va agradar molt. Ja pel simple fet de
visitar un altre país és interessant i més si visites
llocs que potser mai més tornaràs a veure. La
convivència amb els companys va ser molt bona i
divertida. L’únic que no em va agradar va ser
l’organització i els albergs a on ens vàrem allotjar,
que no era pas el que m’esperava. Tret d’aquests
dos aspectes va ser un molt bon viatge emotiu,
interessant i divertit.

Marvin Vazquez Teruel

El viaje a la bella Itàlia se lo recomendaria a todas
las personas que tuvieran la oportunidad de ir. Es
un viaje que nunca olvidaré. Mi opinión es que gra-
cias a este viaje he podido conocer lugares que
nunca pensaba que visitaria. Las empresas y los
sitios que me gustaron más fueron: Lamborghini,
Motors Show, Galleria Ferrari, Venecia, Florencia,
entre otros sitios que eran muy bonitos y con las
palabras no se puede explicar lo bien que me lo
he pasado cada dia en Itália, es una aventura que
siempre la recordaré.



dar forçes per sortir una estoneta a la nit pels
carrers parisencs. Tot plegat va ser preciós.

Tornant d’aquesta excursió que va durar dos dies
ens  distribuiren pels pobles  del voltant,  cadas-
cuna amb un/a company/a de perruqueria a casa
seva. Era el moment de separar-nos. Havíem
d’anar a  treballar on treballava el company/a
francès/a, això era el que havíem vingut a fer:  fer
les pràctiques de perruqueria a un altre país, ob-
servar els seus mètodes de treball, interpretar el
que ens deien en francès, desenvolupar les
tasques encomanades, descobrir gustos nous,
paisatges nous i sobretot demostrar-nos que som
prou autònoms.

Personalment ha sigut una experiència molt bona
per a mi ja que he après moltes coses (positives i no
tant) sobre la seva manera de treballar.  I a ser prou
independent. Hem rigut moltíssim, fins i tot també
hi va haver temps de festa... així que qui tingui ga-
nes de passar-s’ho bé i veure coses noves que no
dubti a participar en intercanvis d’aquest tipus
perquè li agradarà moltíssim i en treurà molt profit.

CF PERRUQUERIA:
INTERCANVI A

AMBÉRIEU-EN-BUGEY
Francina Compte

Gràcies a l’empenta, decisió i molta il.lusió de la
Rosa Abulí i de tot l’equip del centre, sis noies del
CF de  perruqueria vam poder gaudir de 21 dies
d’intercanvi a Ambérieu- en-Bugey, un petit poble
a prop de Lyon, a la regió de Rhône-Alpes.

Tan bon punt vam arribar, ens van portar al centre
on estaríem amb els altres alumnes. En el CECOF
(així és com es diu el centre)  els alumnes assisteixen
a les classes quatre dies cada dues  setmanes i per
cursar el seu cicle han de fer les pràctiques els dies
que no van a classe i com que vénen de molt lluny
dormen a l’escola. Però això no és tan bo com sembla
ja que estan estudiant 4 o 5 anys.

Nosaltres  hi vam dormir les dues primeres nits  i
els caps de setmana, ja que la tercera nit tots els
alumnes de perruqueria vam pujar a l’autocar i
cap a París... Oh La La ! ...a visitar Le Mondial de
Coiffure que, per cert, era immens. No paràvem
de veure coses noves. A Paris vàrem visitar la
Torre Eiffel, ben vestida de blau amb les estrelles
de la Unió Europea. Vàrem passejar amb el Batêau
Mouche pel Sena… Fins i tot encara ens van que-



Joan Duran

Farà cosa de sis mesos vaig tenir l’oportunitat de
participar en un intercanvi amb la ciutat alemanya
de Kempten (Baviera, Alemanya). Se’ns presenta-
va l’opció de posar en pràctica coneixements
adquirits al llarg del curs en empreses locals de
renom, així com dur a terme nombroses activitats
de lleure que acompanyaven l’estada. D’entrada
se’ns havia dit que una de les tantes nits la
passaríem en un refugi de muntanya, fregant els
mil metres d’altura. I és que cada cop que
intentava imaginar-me’l, em venia al cap un seguit
grosses pedres formant una petita estructura amb
dues finestres sense vidre i una porta de fusta. El
sac de dormir seria un insult si el que pretenia
era apaivagar la fred. Però no, anava ben errat.
L’edifici (sí, l’edifici) constava de les seves dues
plantes emparquetades. Ens vam plantar allà al
capvespre, després d’un llarg camí explicant-nos
enigmes que crec que d’alguns encara no en tinc
la resposta. Havent sopat van seguir posant a
prova la nostra agudesa mental amb un senyor
repertori de trucs de màgia. Llavors, mentre
alguns ja havien caigut rendits, d’altres cantaven
d’acord amb la guitarra que sonava. No sé, crec
que en aquests tipus d’intercanvi l’idioma queda
en segon pla i no esdevé cap mena de barrera; es
crea una atmosfera de complicitat entre ambdues
parts de l’intercanvi que sovint parla per si sola.

Xiscu Rollón i Gerard Ripoll

Durant l’estada a Kempten, fèiem practiques en
empreses, concretament nosaltres treballàvem al
departament d’electrònica de l’empresa Robert
Bosh (a on fabriquen per exemple el sistemes
d’ABS per automòbil per a tot Europa) a uns 15
Km del lloc a on ens allotjavem,  Kempten.
L’horari que fèiem era de 6:00 am a 3:00 pm.Un
dia, a la sortida del treball un de nosaltres es va
deixar una jaqueta a la parada de l’autobús de
l’empresa (una jaqueta BillaBong d’alt valor
econòmic).
En arribar a Kempten el company se’n va adonar
que no la duia. Convençut que l’havia perduda i no
la veuria mai més, es va aixecar l’endemà, a les

ESTADA A KEMPTEN
D’ALUMNES D’ELECTRÒNICA:

SENSACIONS PERSONALS

5:00 am, per anar a treballar i quan va arribar a la
parada del bus de l’empresa, per sorpresa seva, es
va trobar la jaqueta al banc de la parada del bus, al
mateix lloc a on l’havia deixada el dia abans.
Ens preguntem, si això ens  hagués passat aquí,
hauríem trobat la jaqueta allà a on la vàrem
deixar? ...què en penseu ?

Giselle Stefania Avilés

Podria decir que mas que anécdotas lo que me
quedan son buenos recuerdos, las nuevas amis-
tades, los momentos geniales que vivimos en el
grupo. Recuerdo que pasamos una noche en un
refugio y que al día siguiente fuimos a hacer de-
portes de aventura, había que subir una montaña
entera para llegar a los juegos, y algunos subi-
mos en teleférico  mientras los otros subían ca-
minando y disfrutando del frio... Después de pa-
sar aquella tarde increible, había que bajar la
montaña por un tobogán de coches con frenos de
mano, desde arriba se veía increible, bajábamos
a toda velocidad, cuando de repente un compa-
ñero se para a la mitad del tobogán y todos se
quedaron detrás de él. Al final nadie  pudo bajar...
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Nervis, inquietud, rialles, emoció, acomia-
daments dels familiars, era tot el que es
podia veure i sentir abans de sortir de
l’institut, direcció cap a Itàlia. A l’autobús
tothom s’acomodava pel llarg viatge que
ens esperava i que no hi faltessin els
coixins. Tothom escoltava música, parlava,
però al final, tots vam acabar rendits de
son. Cal dir, que la gent fins i tot dormia
pel terra de l’autobús.

De bon matí vam arribar al Llac de Garda,
on vam sortir del bus a passejar i estirar
les cames. El dia estava tapat però no
plovia. Al cap d’una estona vam dirigir-nos
a Verona, on vam veure el famós balcó de
Romeo i Julieta. Vam tenir temps lliure per
visitar el coliseu i la basílica, i llavors vam
anar a dinar a un restaurant. A la tarda ens
vam dirigir cap a l’hotel on ens allotjaríem,
a Lido di Jessolo. Quan hi estàvem anant,
ens van trucar dient que s’havia inundat
l’hotel i ens en van assignar un altre.

L’endemà al matí, vam iniciar rumb cap
a Murano, la ciutat del vidre. Vam pujar a
la vaporetto, una cosa nova per a
nosaltres. En arribar a la petita ciutat, ens
vam dirigir a la fàbrica del vidre, on tots
vam quedar fascinats per l’excel·lent
treball que fan. Seguidament vam aca-
bar de visitar Murano. Després vam diri-
gir-nos cap a Venècia, amb molta il·lusió.

VIATGE A ITÀLIA 2009:
ALUMNES DE 4t D’ESO

Pau Ballart i Gemma Mostazo

Un cop vam arribar-hi, vam veure el
famós Pont dels Sospirs i seguidament
vam anar visitant fins arribar al restau-
rant on vam dinar.

Després vam tenir la tarda lliure, en què
cadascú va fer el que més preferia. S’han
de destacar les góndoles de Venècia,
meravelloses. I regatejant regatejant... es va
acabar ràpidament el dia. Vam tornar cap a
Lido di Jessolo amb vaporetto de nit i per
acabar, hi va haver problemes amb
l’autobús… tot esperant-lo, ens vam mullar
per la pluja que queia.

El següent dia tocava anar a Florència.
Ens vam aixecar aviat i vam esmorzar a
l’hotel. Vam agafar el bus en direcció
Florència. Vam arribar cap a l’hora de
dinar i vam anar directes al restaurant.
La tarda la vam tenir lliure per visitar
l’impressionant Duomo, el Baptisteri, les
Portes del Paradís, el Ponte Veccio... Cap
a mitja tarda vam anar a buscar el bus i
ens vam dirigir cap a Montecatini, on
teníem l’hotel. A la nit vam sortir a fer
una volta i ens vam trobar un home que
ens va portar a una discoteca en què ens
va deixar l’entrada bé de preu. Per
desgràcia només ens van deixar sortir
fins les 12 de la nit.

El cinquè dia era tot a Florència. De bon
matí vam anar-hi i hi vam passar tot el
dia. Vam visitar el Museu dels Uffizi al
matí, vam dinar en el mateix restaurant
que el dia anterior i a la tarda vam anar a
veure la Galeria della Academia, on es
troba el David de Michelangelo. Després
vam tenir temps lliure per anar a comprar
algun record i vam tornar cap a l’hotel de
Montecatini.



Vam tornar a anar a la mateixa discoteca
del dia anterior, però aquest dia, fins a la
una de la matinada.

Un cop esmorzats, ens vam encaminar
cap a Lucca, una ciutat preciosa. Vam fer
com un petit joc, en què havíem de tor-
nar separats a l’autobús guiats per un
mapa. Per sort, ningú es va perdre.
Seguidament ens vam dirigir cap a Pisa,
amb moltes ganes. Allà ens atacaven els
negres (sense ofendre ningú) per
vendre’ns ulleres, braçalets, collarets,
etc. Nosaltres els intentàvem ignorar,
però es feien molt pesats. La pobre
Gabriela, sense voler va trencar un bol-
so i se’l va haver de quedar...

Quan vam entrar al lloc on es trobava la
torre de Pisa, vam quedar meravellats
dels tres monuments que s’hi trobaven, i
vam fer fotos, fotos i més fotos.

Quan vam haver dinat, descansat,
comprat i passejat ens vam dirigir cap a
Gènova, on agafaríem el vaixell per tor-
nar cap a casa.

Van ser 17 hores de trajecte fins arribar
al port de Barcelona. El vaixell estava
molt bé, amb serveis de bar, discoteca
(aquell dia estava tancada), cinemes, sa-
les d’estar, etc. El mar estava força
calmat i va ser un viatge molt agrada-
ble. Cap a les 4 hores del dissabte vam
arribar a Barcelona i vam pujar al bus. A
les 6 vam arribar a l’institut.

I així es va acabar aquest magnífic, únic,
meravellós, immillorable, irrepetible
viatge a Itàlia. Però també... amb moltes
ganes de tornar-hi.

Nervis,
inquietud,
rialles,
emoció,...
era tot el
que es podia
veure i sentir
abans de
sortir direcció
cap a Itàlia.
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MOLT MÉS QUE CIRC

Estel Collado, Adrià Melendre i Dani Aguilera

...
Qui ens ho havia de dir? Després de tantes
xerrades amb en Pep, després de llegir tants
articles a la revista sobre el circ, després
d’escoltar aquell famós “compartir per a no
competir” d’en Pep, després de fer un
megaespectacle on vam emplenar el Teatre
Jardí, després d’assajos, de classes... durant
un curt viatge vam poder sentir, realment, a
la nostra pell la veritable màgia del circ.

L’estada a Lleida va ser una estada llampec.
Curta, però intensa. Una experiència sens
dubte molt diferent. Primer perquè viatjar en
petit grup i amb els companys de sempre et
permet encara sentir-te molt més unit al
grup. Segon, i molt més important, perquè
sentir que pots fer feliços a gent amb més
dificultats d’ integració, com ho poden ser els
discapacitats de qualsevol mena, és una de
les formes de felicitat més senzilles, ja que
quan pots donar felicitat a aquestes persones,
tu mateix et sents feliç, formes part d’ells i
del seu món.

El viatge fins a Lleida es va fer llarg... i cansat...
però nosaltres, de peripècies junts ja n’hem
passat més d’una i més de dues, i amb els
nostres clowns no hi ha manera de prendre-
s’ho malament. Que el trajecte és llarg? Farem
deures! I després... Inventarem nous somriures,
noves bromes, noves maneres de recolzar-nos
els uns amb els altres per a guanyar una mica
de comoditat. Si hem de seure a terra, hi
seiem! I si ens hem d’esperar a l’estació de
Sants, aprofitem per muntar un mini
espectacle, i així, alhora que assagem, li
donem un puntet de color a l’andana tan freda.
En definitiva, el circ es això, deixar-te seduir
per les formes, pels colors. El mateix Pep va
escriure al diari que vam regalar a l’espectacle,
que no s’havia de pensar per disfrutar del
circ. Llavors ho vam entendre. El circ no té
explicació lògica, és simplement això, circ.

Cal dir que Lleida és una ciutat que se’ns pre-
senta preciosa, des de l’estació fins al passeig
del costat del riu, passant també per les
instal·lacions de la nova universitat... i sobretot
per les cares d’alegria dels nostres companys
durant una nit: els interns del centre, i els
professionals que hi treballen. Ens reben amb
una cordialitat i una alegria d’aquelles que no

són per compromís, de les senzilles i
acollidores de veritat, una pluja d’abraçades i
de petons ens convida a passar una nit amb
ells. Ens conviden a jugar al dòmino després
de sopar, i acceptem de bon grat. A la saleta
d’estar l’ambient és molt alegre: demà és
dissabte i no cal anar a dormir aviat... Mai una
partida de dòmino ens havia omplert tant. La
gent que ens envolta no tenen por de les rialles
descontrolades. A nosaltres ens pot xocar
veure nens petits tan grans, però cal aprendre
a deixar la incomoditat de banda: ells són
feliços i nosaltres ens hi sentim de meravella.
Fins i tot amb una cosa tan senzilla com una
partida de dòmino en companyia de sis
nouvinguts. Tots estem impacients per
l’endemà...

El nou matí es desperta fred... Però ja a
l’esmorzar, tot i estar adormits, l’humor és el
de sempre. Ja estem impacients per saber
com anirà, i per conèixer les dues últimes
components del grup: la Cristina i l’Ona dues
exalumnes de l’IES.

Just tenim temps d’assajar com lligarem els
tallers que ja comença a arribar gent... però
encara no són els participants dels tallers

I ja per fi, els protagonistes de l’espectacle
arriben.. Eufòrics, gairebé. Ens diuen els seus
noms, ens vénen a saludar, ens abracen... Qui-
na passada. Hauríem d’aprendre d’ells a ser
agraïts per les petites coses. Un simple taller
els fa els més feliços del món. No ens coneixen
però els és igual, ara som els seus companys
de joc i amb això n’hi ha més que suficient.

Finalment tots aprenem que compartir és molt
més important que competir. I això no hi ha
llibre, ni estudi científic, ni matemàtic, ni
filòsofic, ni religios que t’ho pugui fer sentir.
Senzillament s’ha de viure

No han estat gens en va els quilòmetres, ni
els deures a corre cuita, ni el fred ni les poques
hores de son. Més aviat, aquesta estada a
Lleida ha estat un regal d’aquells millors. No
es viatja a un món màgic cada dia, i menys
amb uns companys tan especials...

És increible trobar  gent del mateix institut,
en diferents ciutats, de diferents edats, que
han viscut diferents visions del circ d’en Pep,
units per un mateix objectiu: Fer més circ. A
vegades tenim la sensació que el circ mai ens
abandonarà, sempre el portarem a sobre (en
forma de DVD, de diploma, de nas de pallaso...)
i a dins, guardadet en un raconet de la nostra
ànima, esperant que algú ens obri els llums
de la pista.

P.D.: Pep, millor ho suspenem.



I un altre cop la profecia es compleix. Les
sortides de Llatí són plujoses.

El dilluns dia dos de febrer al matí ho vam
poder experimentar per segon cop. Aquesta
vegada, però, la nostra estada com a “experts
en cultura clàssica” hauria de ser per dos dies.
A l’autobús vam poder observar com la cara
de la Lina es tornava cada cop mes blanca, i
ens mirava amb uns ulls que portaven escrits
la paraula: “Plou”.

La ciutat francesa de Nîmes va ser fundada
pels romans com a Colonia Nemauensis. Va
ser una de les ciutats més importants de la
Gàl.lia durant l’Imperi Romà. El seu simbol
és un cocodril lligat a una palmera, que
simbolitza la submissió d’Egipte davant
l’imperi. Si mirem el símbol de Lacoste, podem
observar que és el mateix que el de la ciutat.
No és estrany, ja que el fundador era de Nîmes.

En arribar a Nîmes les indicacions van ser
clares: aneu a mirar botigues i quedem a una
hora davant de la Maison Carré. Alguns van
anar a fer un volt, altres a centres comercials,
uns altres, com jo, vam anar a prendre un
deliciós capuccino, que amb el fred i la pluja
sempre va molt bé beure quelcom calentó.
Recordo que la cafeteria es deia “Café Lati-
no”, si més no vam poder visitar alguna cosa
de l’antiguitat.

Poc després vam poder gaudir d’una esplen-
dorosa vista de l’amfiteatre romà del centre
de Nîmes. Això sí, per fora. Diuen els histo-
riadors, que a l’antiguitat allà es rendia culte
a l’aigua. Ho vam comprovar. Vam agafar
l’autobús i vam marxar cap a l’alberg.

A la nit la cosa va canviar. Després d’un sopar
“típic francés” a partir d’estofat i tiramisú, i una
fusta de formatges, ens vam dutxar i vam con-
tinuar la festa a les habitacions. Música, calor,
riures, amics, coixins que volaven pel sostre...

NîMES, UNA SORTIDA
SOTA LA MÀ DE NEPTÚ

Adrià Melendre

el millor de la sortida! Els profes al final ens
van tallar el rotllo i ens van enviar a dormir,
com sempre. Tot i que la festa va continuar...

Al dia següent ningú era persona. La Lina,
però, es va aixecar cantant en anglès. Qui-
na energia de bon matí! Esmorzant vam
mirar per la finestra, desitjant veure el sol.
Però després vam recordar que la sortida
de Llatí no havia acabat, i que, per tant, la
pluja continuava.

Quan vam tenir tot recollit a les maletes, vam
marxar altre cop a la ciutat. I allà, continuava
plovent. Llavors una idea extraordinària ens
va passar pel cap: anar al museu d’arqueologia.

Si més no, allà podríem gaudir d’algunes do-
sis de cultura clàssica. La Lina ens ho va ex-
plicar tot molt bé, fins i tot alguna curiosa de
ciències s’hi va afegir. El museu? El museu era
desastrós! No per les restes que s’hi trobaven,
que eren d’una qualitat excelent i n’hi havia
moltissimes sinó per la mala conservació
d’aquestes restes. Podies trobar mosaics, fri-
sos, tombes, columnes, etc, tot allà mateix:
en un pati. No hi havia ni vigilància, ni vitrines,
ni tarima, ni explicació, ni tan sols un lloc
especific per a cada resta, no, estaven totes
apilonades com si fos un magatzem. Fins i tot
vam trobar rates i coloms morts. Feia llàstima.

En acabar ens vam dirigir al pàrquing d’un
centre comercial a dinar, i després vam tor-
nar a l’institut. Alguns pensaran que la sortida
va ser horrible, que va ser la pitjor de totes...
bé, la veritat és que ens ho vam passar molt i
molt bé. Vam riure moltíssim, i vam poder vi-
sitar una ciutat molt maca, que això sempre
s’agraeix...

Propera parada: Ruïnes d’Empúries!



No ho diguis als meus pares

Pilar Guembe i Carlos Goñi

Parlem de l’adolescència

Dr. Cornellà

Ho podem aconseguir, nosaltres?

Com a pares tots desitgem que el nostre fill es
converteixi en un adolescent exemplar. Per
això, hem d’intentar ensenyar-li el bon camí
però, a més, informar-lo de tots els temes clau
de l’adolescència: sexualitat, responsabilitat,
comportaments perillosos… donar-li consells
per guiar-lo i donar-li suport en els moments
més delicats, des de la primera sortida noctur-
na fins els conflictes d’orientació sexual.

Des de l’Ampa, us volem ajudar a fer front a tots
aquests dubtes, amb un petit llistat de llibres-guia
editats per uns bons professionals, que ens dona-
ran molts consells:

ADOLESCENT
EXEMPLAR?

Des de les Ampes de primària i secundària
s’estan organitzant xerrades adreçades a tots
nosaltres,  pares i mares de Figueres i comarca
interessats en el creixement saludable dels
nostres fills i en les estratègies que ens poden
ajudar a saber encaminar-los  i aconsellar-los
cap a un bon futur. Precisament, a mitjans
d’abril, es va fer una xerrada al nostre institut,
dirigida pels Mossos d’Esquadra sobre el tema
de la droga i l’alcohol. El ponent va fer una
xerrada molt interessant on es va poder conèixer
més de prop tot el que els envolta i tots els perills
que representen.

Degut a la poca afluència de pares en la xerrada,
volem demanar-vos el vostre petit gra de sorra per
poder buscar nous temes per debatre, i així muntar
altres xerrades de temes que realment, als pares
del Monturiol hi estiguin interessats, per aquest
motiu, us animem que ens feu arribar propostes al
nostre mail: ampanarcismonturiol@gmail.com i
així poder treballar-hi el més aviat possible.

I ja per acabar, només dir-vos una altra vegada,
que  qualsevol pare-mare que estigui interessat
en forma part de la nostra Associacio de Mares i
Pares d’alumnes, només cal que us adreceu a
nosaltres, a través del mail, o bé a través de l’ insti-
tut, dintre de l’horari de despatx o bé  contactant
amb nosaltres, per adaptar-nos a les vostres
necessitats.

Aquest any hi ha nous pares i amb moltes ganes
de treballar  per a tots vosaltres, però sempre hi
falta gent, ja que tal i com entren nous membres,
també en surten degut al curt període que els
nostres fills estan dins l’institut, per tant només
ens resta dir-vos:

Animeu-vos a venir!!!
L’Ampa us necessita!!!

Pares i adolescents, quants dubtes?

Montse Domènech i Dr. Estivill



ACTIVITATS DUTES A TERME AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMPA

Espectacle Des-Astres Tours. Col.laboració econòmica per al muntatge del vídeo.

Visita el nostre Institut el Conseller d’Educació Sr. Ernest Maragall. Inauguració oficial de les obres de
reforma i ampliació. L’Ampa va col.laborar econòmicament en l’aperitiu de l’acte oficial.

Parada de Sant Jordi 2009. Benefici destinat al viatge de 4t d’Eso, curs 2009/2010.

Altres Activitats:  Gestió de les taquilles dels alumnes, aportació econòmica per a la instal.lació de kits
informàtics a les aules, bonificació per a les sortides escolars.



Teia Roca

PROJECTE UEC

<currículumobert

El recurs que acull el projecte que presentem, les UEC
(Unitats d’Escolarització Compartida), pretén
respondre a la necessitat d’una atenció especialitzada
difícilment realitzable des de les estructures escolars
ordinàries, a tot un grup de nois/es que, trobant-se
majoritàriament al segon cicle de la ESO, són incapaços
de seguir el ritme marcat per la gran majoria, pel que
fa bàsicament als problemes de conducta i de relació
que tenen tant amb el professorat com amb els
alumnes o fins i tot amb el centre com equipament.

Així doncs, s’entén que les UEC, responen, des de tots els
vessants normatius, proporcionant a aquests nois/es un
marc escolar basat en la personalització del currículum,
marcant objectius amb possibilitats reals d’èxit, en funció
de les seves capacitats i possibilitats personals..

No es pretenen iniciar accions segregadores o que
podrien provocar opinions de segmentació de l’atenció
educativa o creació d’espais marginadors, sinó que es
creen recursos educatius incorporats i vinculats al sis-
tema ordinari, la funció dels quals és la de compàs
d’espera, temporal desviació del recorregut educatiu
normal amb el darrer objectiu de la reincorporació al
sistema general formal.

Uns criteris que es tenen molt en compte, són l’educació
per al treball i la formació i el tractament dels hàbits,
essent tots dos, puntals d’una futura reincorporació
activa i constructiva al gruix de la societat normalitzada
i general.

Aquests nois/es necessiten un marc docent que els faci
tornar a creure que aprendre és important i necessari
tant pel desenvolupament personal, que inclou no
només el futur, que per una altra banda sovint el veuen
massa lluny i un tant fantàstic, sinó també el present,

cal elaborar una adaptació curricular a totes les àrees
preparant nous materials, noves distribucions dels
crèdits, l’espai que ha d’acollir als nois/es, el professorat
que els ha d’atendre...

Per altra banda, l’experiència i el recurs de les UEC’s,
només es justifiquen si són enteses com un recurs
dintre del sistema, per tant és absolutament necessària
una total comunicació i col.aboració de tots aquells
agents que prèviament han intervingut amb els nois i
que segurament hauran d’acollir-lo quan hagi acabat
el seu període a la UEC, parlem dels IES i dels EAP.

Els objectius essencials que es marquen les UEC es
poden resumir en tres eixos:

Crear un clima de col·laboració i convivència que
afavoreixi el creixement i la valoració personal i dels
altres, augmentant el seu grau d’autoestima perso-
nal i treballant la capacitat de relació humana.

Assumir uns hàbits necessaris, com són l’ordre, l a
higiene, la puntualitat, el respecte a les coses i les
persones i la responsabilitat per superar els possibles
obstacles amb els medis de relació: la família, el
treball, la resta de la societat...

L’educació en valors respectant sempre la diversitat
cultural, ideològica i de costums, i rebutjant qualsevol
tipus de dogmatisme, comportaments i/o idees vio-
lentes, autoritàrieso prepotents, sempre des del res-
pecte a  la llibertat de les persones.

En el nostre centre, podem oferir a aquests nois/es, dues
possibilitats, automoció i hostaleria. Actualment tenim
un noi i una noia a hostaleria i un noi  a automoció.
Aquests alumnes van el matí a les UEC i a les tardes
vénen a l’IES , on fan classe amb els alumnes d’Aula
Oberta. Un altre recurs que també es pot considerar
una UEC és Can Cuní, a Girona. Tot i que el funcionament
és diferent, ja que en aquest cas els nois/es, no van en
cap moment a l’IES,  sinó que se’ls imparteix tant la part
més laboral i manipulativa, com la més pròpiament
curricular que farien a l’IES.
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CRÒNIQUES DE BIBLIOTECA

Sona el timbre. Baixem de les classes i ens dirigim al
pati per menjar-nos l’entrepà ràpidament per entrar a
la Biblioteca...

Esther: Anem noies! Que vull tornar el llibre de La
sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón...

Eli: T’ha agradat?

Esther: Sí, moltíssim!!

Núria: De què anava?

Esther: Va sobre la història d’un nen que viu a la postgue-
rra espanyola i explica com un llibre li va canviar la vida

Núria: Sembla interessant... Crec que me m’agafaré per

CRÒNICA MUSICAL
Le Croupier: Me han dicho que...

Le Croupier arriba amb cançons recopilatòries d’històries
aparentment corrents i fa conèixer les cartes que juga cadascú
en la seva vida quotidiana.

Cinc músics gironins formen part del grup. Cinc músics normals
i corrents, amb la seva feina i amb la seva llar, a qui  els apassiona
la música i que, en pujar a dalt de l’escenari, els surt el seu alter
ego i es converteixen en el pol oposat del que són quotidianament.

Me han dicho que... és el nom del seu primer àlbum, que va sortir
a la venda al setembre del 2008, produït per Marc Parrot, i que
inclou onze jugades d’històries d’onze persones triades a l’atzar.
Després de presentar l’àlbum a ciutats com Girona, Vic i fins i tot
Madrid i Andorra, van arribar al teatre Jardí de Figueres el passat
20 de febrer i vam poder disfrutar de cançons com Charlie ofre-
ce ternura, Doña Enredos o la gran balada, Virgínia.

Cançons que relaten històries tèrboles, però que no deixen de ser
reals i, en les quals, més d’un s’ha identificat, són la clau per fer un
disc únic on cada cançó representa un món per a qui hagi viscut
aquestes històries, ja sigui en primera o en tercera persona.

llegirme’l a casa...

Eli: Doncs jo prefereixo les revistes de Cavall Fort

Núria: I de què van aquestes revistes?

Eli:Eli:Eli:Eli:Eli: Hi ha una mica de tot: còmics, contes, docu-mentals,
jocs, endevinalles, acudits...

Esther: Li preguntaré a la Gabi si han tornat la pel·lícula
de Harry Potter. Fa dies que tinc ganes de veure-la

Núria: Mentre agafes la peli jo vull anar a l’ordinador
per buscar informació a internet sobre un treball que
haig de fer...

Eli: ... si és que la Biblioteca ho té tot

Ester Polonio, Núria Farrés i Eli Ariza

Tània Herrera



LA BOGERIA de Narcís Oller

Tots sabem que l’autor de La bogeria és el català Narcís Oller (Valls 1846 – Barcelo-
na 1930). Dins de la literatura catalana és considerat l’ideòleg de la novel·la moder-
na de Catalunya. La majoria de les seves obres consten d’un to de realisme
acompanyat d’un rerefons romàntic que cal destacar. Les dues grans característiques
que defineixen les seves obres són que tota realitat només es transforma en obra
d’art a causa de l’impuls que li dóna l’artista per transmetre la seva idea i la delicada
manera que té a l’hora de caracteritzar tots els seus personatges.

Una de les obres més destacades de N. Oller és La bogeria, publicada l’any 1898.
L’autor no podia haver escollit un títol millor ja que el mateix personatge principal;
Daniel Serrallonga és un boig. L’acció de l’obra succeeix l’any 1868 quan el narrador,
l’Armengol i el protagonista es coneixen. El poble on col·loquem la novel·la és Vilaniu.
Des del principi de la història tenim constància que el protagonista principal és un
gran admirador de la figura històrica del General Prim. Fins i tot arriba a empaperar
tot el seu despatx de fotografies i il·lustracions del propi General. Després d’un llarg
període d’absència per part de Serrallonga torna al poble i es dirigeix cap a casa de
l’advocat i amic Armengol. Aquí l’advocat li comunica al seu amic que la seva dona
està buscant un nou advocat per portar a terme la seva separació matrimonial. Poc
després Daniel és tancat en un manicomi a causa de la gran bogeria que patia. Quan
només havien passat tres mesos des de la seva entrada a presó mor.

És una novel·la curta i no presenta gaires dificulats de comprensió ja que el seu
llenguatge és clar i entenedor. Els personatges ha estat escollits i descrits de ma-
nera exemplar, destaquen el propi Daniel Serrallonga, l’advocat, l’Armengol, el metge
Giberga, les germanes del protagonista (Adela i Carolina) i el pare del protagonis-
ta. El final que han tingut alguns d’aquests personatges ha estat totalment tràgic
ja que tant el pare del protagonista i el seu fill acaben morint de bogeria. Les
descripcions que trobem sobre els diferents aspectes dels personatges, l’ambient,
els gustos... ens ajuden a captar el tema de la història ja que són precises i coherents.

El meu punt de vista una vegada he acabat de llegir l’obra és que es tracta d’una
novel·la de gran qualitat literària, entretinguda i un clar exemplar dels clàssics
narratius de la literatura catalana.

Quintín Manzano
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 El relat d’aquesta pel·lícula de terror està basat en un conte breu d’Stephen King,
un autor  que ha vist arribar al cinema obres seves en nombroses ocasions, algunes
no gaire recomanables... Però no es pot dir això de 1408. La història no és res de
nou: un escriptor mediocre (John Cusack) que, havent publicat una novel·la brillant,
s’especialitza en guies per a turistes en les quals narrarà les aterridores aparicions
d’ esperits o fantasmes, en les fosques habitacions d’hotels. Així viatja per tot Estats
Units en busca de noves històries decadents per atreure als seus lectors. Un dia
rep una postal que l’adverteix de no entrar a l’habitació 1408 de l’hotel Dolphin, pel
seu alt índex de mortalitat. Fins i tot han hagut de tancar-la per aquest motiu. Així,
i amb la intenció d’esbrinar què hi passa en aquell hotel s’hi presenta, pretén que-
dar-se en aquella gòtica habitació, encara que el director (Samuel L. Jackson)
l’intenta convèncer que no ho faci. Què ha de fer el nostre “intrèpid” escriptor?
Entra a l’habitació on li succeiran un munt de males passades.

La valoració d’aquest llargmetratge és bastant positiva. A simple vista pot semblar
que l’argument és molt repetitiu i mediocre. Pot ser així, però comptant que la
major part de l’acció passa en un mateix escenari -l’habitació- podem qualificar-la
de bona. Potser no per la pel·lícula en si però sí pel talent que hi treballa davant i
darrere les càmeres (John Cusack, Samuel L. Jackson o Stephen King).

D’altra banda, sí que des del primer moment es pot preveure que veurem un gran
film de suspens i tensió, que, s’aniran accentuant amb els fatals esdeveniments. He
de confessar que es mostra un xic repetitiva, amb escenes que recorden, per
exemple, a El Resplandor, però ningú li pot negar una bona dinàmica, trama (ens
sorprèn amb molts girs inesperats) i, sobretot, interpretació.

En resum, i com diria el propi Mike (John Cusack), a la pel·lícula, en l’escala de por,
li dono a 1408 vuit calaveres.

Julieta Aguilera

ULTIMÀTUM A LA TERRA

Al 1951, Robert Wise ens brindava una pel·lícula que estaria destinada a ser un
clàssic de la ciència-ficció. Ara, al 2008, Scott Derrick ens va sorprendre amb el
remake d’aquesta superproducció.

La famosa científica Helen Benson es troba cara a cara amb un extraterrestre, Klaatu
(Keanu Reeves), que ha viatjat per l’univers per advertir la humanitat sobre una
imminent crisi global. Quan forces que estan més enllà del control de Helen tracten
l’extraterrestre com a un ser hostil i es neguen a la seva petició de dirigir-se als líders
mundials, ella i el seu fill polític, Jacob, ràpidament descobreixen el que Klaatu vol
dir amb la seva afirmació que és un “amic de la terra”. Ara la Helen ha de trobar la
manera de convèncer l’entitat que ha sigut enviada para destruir-nos que la humanitat
és digna de ser salvada, encara que pot ser massa tard.

Si us sóc sincera, aquest film és un dels que millor reflecteix el moment que estem vivint
actualment pel que fa a temes com la sostenibilitat i els atacs al medi ambient. Sempre
reforçant-ho tot amb una increïble gama d’efectes digitals, que, en els seu excessiu
carregament en determinades escenes serien l’única crítica «negativa» que faria a la
pel·lícula. Uns efectes que no necessita, ni necessitava als anys 50, el llargmetratge.

En conjunt, però, podríem qualificar aquesta pel·lícula d’excel·lent. Encara que no
sabem si felicitar Scott Derrick o Robert Wise, ens trobem davant una superproducció.

Definitivament podem donar a Ultimàtum a la Terra una puntuació, no de 10, però
sí de 9 respecte a moltes altres del gènere.

Julieta Aguilera
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][...  PARLEM AMB...

En Kevin Fernández, l’Alejandro Pérez, la Lizeth Pineda i la Zaida Rangel
són quatre dels alumnes que el curs passat varen participar en el Projecte
Ictineu que, des de fa tres anys, es porta a terme al nostre institut. El Projecte
Ictineu va sorgir amb la idea d’atendre aquells alumnes que, amb 15 o 16 anys,
es mostraven desmotivats per l’estudi. L’objectiu d’aquest programa és que
els alumnes participants, un cop acomplerta la seva escolarització en el
Projecte, hagin adquirit les competències bàsiques i la maduració personal
necessàries que els permetin incorporar-se de nou a l’estructura del sistema
educatiu o bé al món del treball. El Projecte compagina les classes a l’IES amb
les pràctiques en els centres col·laboradors.

Kevin, Alejandro,
Lizeth i Zaida
(Alumnes projecte singular)

Com explicaríeu als vostres companys què és el Projecte
Singular Ictineu? I què va suposar, aquesta experiència,
per a vosaltres?

Kevin:Kevin:Kevin:Kevin:Kevin: El Projecte Singular és un ajut per als alumnes
desmotivats per a l’estudi. A mi em va ajudar bastant a l’hora
de compaginar el treball amb els estudis. Per a mi va suposar
la motivació que em faltava per estudiar, perquè tant l’horari
escolar com la matèria eren més reduïts.
Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro: El Projecte està molt bé, es tracta de compaginar
l’estudi amb les pràctiques en una empresa. A mi em va ajudar
a continuar estudiant.
Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth: En el Projecte, a més d’aprendre coses útils per a la
teva vida, l’estudi és molt més fàcil, ja que hi ha menys hores
de classe. Per això fa que et motivis a estudiar més.
Zaida:     Crec que el Projecte està molt bé, perquè pots estu-
diar i al mateix temps anar a treballar. A mi em va fer venir
ganes d’estudiar i, també, de treballar.

Com s’organitza el temps en el Projecte Singular?

Com que havíem de compaginar els estudis amb les
pràctiques en una empresa, l’horari que fèiem era diferent
del de la resta d’alumnes de l’institut.  Dilluns, dimarts i dijous
al matí anàvem a l’empresa a treballar. A les tardes fèiem
l’horari normal de classe a l’institut. Dimecres i divendres al
matí també veníem a l’institut a fer classe.

Quan veníeu a l’institut, quines assignatures hi fèieu?

Hi fèiem les assignatures bàsiques: Català, Castellà,
Matemàtiques, Ciències Naturals, Tecnologia, Educació Físi-
ca, Orientació Laboral...

Per poder portar a terme el Projecte, l’institut compta
amb una sèrie de centres col·laboradors, on es fan les
pràctiques. A quina empresa fèieu les pràctiques,
vosaltres?



Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: Jo vaig treballar el primer trimestre amb el meu pare,
a l’empresa familiar, que es dedica sobretot a fer feines de
tècnic de so. Els dos trimestres següents vaig treballar com
a lampista a l’empresa 3tech.
Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro: En     un principi no podíem estar més d’un trimes-
tre a la mateixa empresa, però en alguns casos hi havia
excepcions. Jo vaig estar durant el primer trimestre a
l’empresa del meu pare, que és ferrer. Els altres dos trimes-
tres vaig estar a Tecnimoto.
Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth: A l’empresa Karen, que és una botiga de roba on
també es fa costura. Hi vaig estar tot el curs.
Zaida: Zaida: Zaida: Zaida: Zaida: A la floristeria Almi, també tot el curs.

Un dels objectius del Projecte és tenir un coneixement
real i directe del món laboral, així com de les respon-
sabilitats que aquest món comporta: puntualitat,
correcció en el tracte, ordre, higiene... Quina feina hi fèieu,
a l’empresa? Quin horari teníeu?

Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: Jo amb el meu pare feia una mica de tot: tallar fusta,
ferro, polir, pintar, soldar, escombrar... treballava de 9 a 13 h.
Quan treballava com a lampista aprenia coses que no sabia,
com ara passar línies de tubs, fer quadres elèctrics, fer
regates... i quan les havia après les feia. De lampista treballava
de 8 a 14 h, però de 8 a 9 h era l’hora d’esmorzar i de 14 a 15
h era l’hora de dinar.
Alejandro: Alejandro: Alejandro: Alejandro: Alejandro: A Tecnimoto no hi feia gran cosa perquè, és clar,
hi anava a aprendre. Dedicava les hores, sobretot, a netejar
les motos, netejar el taller, pintar-lo quan convenia... De tant
en tant feia la revisió d’alguna moto i ajudava algun
treballador. Treballàvem de les 9 a les 13 h.
Lizeth: Lizeth: Lizeth: Lizeth: Lizeth: La meva feina a l’empresa consistia a fer costura:
cosia roba, cremalleres, baixos i moltes coses més. També
podia atendre els clients, feia pagaments, ingressos, lliurava
comandes, netejava la botiga... Hi anava des de les 9 fins a
les 13 h, però a les 11h ens aturàvem per esmorzar.
Zaida: Zaida: Zaida: Zaida: Zaida: A la floristeria feia rams, corones per als enterraments,
netejava... Treballava des de les 9 del matí fins a la una del
migdia, i em deixaven esmorzar a partir de les 10 h.

Un altre objectiu del Projecte és que us acostumeu a se-
guir les indicacions dels caps i que aprengueu a conviure
amb els altres treballadors. Com us hi sentíeu tractats,
vosaltres, a l’empresa? Quina relació s’establia amb els
treballadors? I amb els empresaris?

Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: M’hi sentia molt ben tractat. La relació amb els altres
treballadors era bona, m’entenia amb tots.
Alejandro: Alejandro: Alejandro: Alejandro: Alejandro: Em tractaven bé. Hi havia molt bona relació amb
els treballadors. Amb l’empresari també bé, encara que jo
no el veia massa, no era ell el que em deia què havia de fer
sinó l’encarregat de taller.
Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth: Era com estar amb la teva família. Els treballadors i
els empresaris eren les mateixes persones, ens enteníem la
mar de bé.
Zaida: Zaida: Zaida: Zaida: Zaida: Jo, la veritat, hi estava molt bé, perquè era una em-
presa familiar i el tracte era molt bo. A la floristeria només hi
treballaven dues persones, la Cati (la mare) i en Toni (el fill),
que eren els propietaris.

Tornem a l’institut. És diferent la manera de treballar les
assignatures en el Projecte que cursant un 3r o 4t d’ESO
a l’IES?

Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: Sí, s’adapten més al teu ritme, no et manen la pressa
per res.
Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro: Sí, era una mica més adaptat, com si fos un grup
de reforç.
Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth: No era gaire diferent, vèiem quasi el mateix que els
alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Zaida:Zaida:Zaida:Zaida:Zaida: Sí, és bastant diferent, el fet d’estar moltes hores a
l’empresa i alhora estudiar fa que sigui diferent d’estar en
un 3r o un 4t perquè no passàvem tantes hores a l’institut.

El Projecte es pot fer només durant un curs escolar.
Vosaltres el vau viure a 3r d’ESO. Ara us heu hagut
d’incorporar a 4t per poder aconseguir el Graduat en ESO.
Repetiríeu l’experiència?

Kevin:Kevin:Kevin:Kevin:Kevin: Sí, a 4t d’ESO m’hauria agradat tornar-hi.
Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro: Sí, però el Projecte només es pot fer una vegada,
no dos cursos seguits.
Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth: Totes les vegades que calgués.
Zaida:Zaida:Zaida:Zaida:Zaida: Sí, va ser una experiència única.

Què us va donar, de positiu, el Projecte?

Kevin:Kevin:Kevin:Kevin:Kevin: El viatge a París, aprendre una mica el món laboral i la
motivació per a l’estudi.
Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro: Doncs que, a final de curs, vam fer un viatge a
París.
Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth: Doncs que hem après moltes coses diferents que mai
no m’hauria imaginat aprendre i que, a més a més, vam anar
a París, i això va ser genial.
Zaida:Zaida:Zaida:Zaida:Zaida: Aprendre com es treballa en equip, tractar amb els
treballadors, la manera de treballar… I, per descomptat, el
viatge a París.

Què aconsellaries a un company o companya que se li
oferís la possibilitat de fer Projecte Singular?

Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: Que hi vagi i que l’aprofiti, que és una bona oportunitat
per treure’s el graduat.
Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro: Que és una bona oportunitat, si no li agrada estu-
diar i està més bé treballant. Tot i això a Projecte no et rega-
len res, t’ho has de guanyar.
Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth:Lizeth: Aconsello de fer Projecte a aquells companys que
volen deixar l’institut perquè no els agrada estudiar.
Zaida:Zaida:Zaida:Zaida:Zaida: Que si li costa estudiar a l’institut, aprofiti bé aquesta
oportunitat.

Com heu viscut la incorporació a 4t A després d’aquesta
experiència?

Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: Kevin: Bé, tot i que costa estar a l’institut tantes hores després
d’un any de compaginar l’estudi amb les pràctiques.
Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro:Alejandro: No ha estat tan diferent de com em pensava. El
que sí que he notat és l’horari: acostumat a venir a l’institut
la meitat de les hores, costa haver de venir tot el dia. També
el fet que fem més assignatures, perquè en el Projecte en
fèiem menys.
Lizeth: Lizeth: Lizeth: Lizeth: Lizeth: Molt bé, l’experiència del Projecte de l’any     passat m’ha
ajudat perquè pugui fer un bon 4t d’ESO i perquè pugui
aconseguir el Graduat.
Zaida:Zaida:Zaida:Zaida:Zaida: Al principi bastant bé, però és una mica difícil
acostumar-se a fer tantes hores de clase quan abans en fèiem
la meitat, però en conjunt bastant bé.

Acabem l’entrevista desitjant-los que puguin acabar el curs
tan bé com l’han començat. Estem contents de veure que
persones com ells, a qui estudiar interessava ben poc fins no
fa gaire, s’han incorporat amb èxit a l’estructura educativa
convencional. Esperem, també, que el Projecte Ictineu pugui
seguir motivant altres nois i noies com en Kevin, l’Alejandro,
la Lizeth i la Zaida. A tots ells, molts ànims per continuar
endavant.

Montserrat Batllosera



( )( )( )( )( )notícIES

És freqüent sentir a dir que no sabem què pensen els
joves. En el projecte Comènius en què ara participem,
partim d’unes enquestes que van contestar cent
alumnes d’entre 16 i 18 anys del nostre IES. Es tracta
d’una enquesta de 134 preguntes que pretén arribar a
tots els aspectes de la realitat i el pensament d’una
persona jove del nostre institut. Ara us presentarem
algunes coses que semblen destacables:

D’entre els enquestats, la meitat tenen clar que volen
fer estudis universitaris i l’altra meitat diuen que volen
fer una formació professional.

Més de la meitat diuen que dediquen entre una i dues
hores diàries a estudiar. Un 20% diu que hi dedica
menys de 30 minuts diaris. Un 40% dels enquestats
diu que va a classes particulars, a “confe”. Sorprèn que
pocs alumnes saben que en el nostre IES es fan classes
de francès i alemany i per a la majoria dels enquestats
(un 87%) les qualificacions són molt importants.

L’enquesta també pregunta per coses més personals...
Quasi la meitat dels enquestats estan (o estaven en
aquell moment) enamorats o enamorades i un 90%
creu que l’amistat entre nois i noies és perfectament
possible. Val a dir que un 3% considera que aquesta
relació d’amistat entre nois i noies no pot pas  existir.
Pràcticament la meitat dels enquestats no sabrien dir
si tenen més amics o amigues. I com que l’amistat s’ha
de conrear, les relacions es mantenen sovint mitjançant
el contacte per internet. Resulta interessant que un
16% també fa servir internet per mantenir contacte
amb els professors.

I després hi ha el tema de què fer en el  temps lliure.
En primer lloc, només un 3% considera el temps lliure
com a poc important. La gran majoria el jutja com a

important, molt important o essencial. Quant al que
fem, guanya per golejada el cinema, els concerts i el
teatre. Hi ha molt de repartiment respecte a la quantitat
de temps, però preval que dediquem entre cinc i deu
hores setmanals a les nostres aficions de temps lliure.

I arribem al món de la política. Un 81% considera que
el país podria estar perfectament governat per una
dona, la qual cosa mostra un progrés ideològic de la
societat. Però un 75% dels enquestats diuen que no
els interessa gens cap partit polític dels que hi ha.
Suposo que aquest desinterès hauria de preocupar els
partits i els polítics. La majoria dels enquestats tenen
clar que disposem d’unes lleis que regulen l’avortament,
el divorci i el matrimoni homosexual.

Parlant de política, un 77% diu que està al cas de
l’actualitat del seu país i només un 27% hi està d’acord
amb la política que es fa aquí. La majoria creu que és
essencial ser un país democràtic per tal d’ingressar a
la Unió Europea.

Quant al tema de la religió, una mica menys de la meitat
dels enquestats afirmen que no creuen en Déu però
tothom té molt clar que en el nostre país es practi-
quen un munt de religions diferents. En general els
enquestats es consideren lliures de practicar la religió
que vulguin, creuen que la religió no és cap tabú i un
64% afirma que no té cap problema per admetre
matrimonis entre persones de diferents religions, però
un 52% diu que no canviaria de religió per poder-se
casar. Un 84% admet les relacions sexuals abans del
matrimoni.

I la família? Un 63% diu que pertany a la típica família
nuclear i un 14% viu en famílies on hi ha hagut un
divorci. Exactament la meitat diu que tots dos
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progenitors són del país mentre que l’altra meitat té
un o tots dos progenitors vinguts de fora. Més de la
meitat considera que els seus pares són estrictes en
alguns aspectes. I les expectatives dels pares? Doncs
un 61% creu que els pares esperen que faci estudis
universitaris, mentre que la resta creu que els pares
esperen que pugui trobar un lloc de treball bo. Això sí,
la majoria té de tot a casa: TV, CD, DVD, internet, mòbil
i ordinador.

I parlant d’economia, la majoria té clar que, ara per
ara, el sector serveis és el més important en el nostre
país, però quasi la meitat no té clar quins acords
comercials tenim establerts amb la resta de països del
món. Un 20% creu que les nostres relacions comercials
s’estableixen, bàsicament, amb països europeus. Un
82% creu que el pobre euro ha afectat la nostra
economia en un sentit negatiu, suposo que per la
percepció que els preus han pujat. Tothom té clar que
la població ha crescut al llarg dels darrers anys i tothom
té clar que les guerres i l’atur són les causes principals
de l’arribada d’immigrants al nostre país.

Potser us reconeixeu en aquet
perfil o potser no. És allò de les
enquestes on els resultats
només s’assemblen a la realitat.

Sorprenen força els dubtes dels enquestats quan els
demanen si la capital o la bandera del seu país han
canviat en els darrers cent anys i la majoria no ho sa-
ben contestar. Tampoc saben dir si en el darrer segle
el seu país ha estat envaït o no per un altre. Molts tenen
clar que els pitjors moments dels darrers cent anys
han estat la guerra civil, el franquisme i els actes de
terrorisme d’ETA i els atemptats dels trens a Madrid.

Parlant d’altres qüestions, un 75% dels enquestats
prefereixen la música pop i rock, a quasi un 90% els
agraden grups estrangers i la majoria sent música per
relaxar-se i divertir-se. Només un 25% diu que llegeix
la premsa i la majoria llegeix revistes del cor i de moda.
La majoria entén que la premsa dóna una visió
subjectiva de la realitat. Un 46% diu que els agrada
informar-se de notícies nacionals i internacionals Hi
ha un 32% que fa sevir internet per informar-se, però
guanyen les webs d’entreteniment i de música. Un 39%
utilitza bàsicament internet per a fer xats. Un 42%
passa entre una i dues hores al dia a internet, però un
23% confessa que hi passa més de tres hores diàries.

Un 61% diu que li agrada llegir força o molt, mentre
que un 38% diu que no gaire o gens. Un altre 61% diu
que fa servir un argot especial per comunicar-se amb
els amics. Un 53% considera que la bona presència, el
bon vestir, allò fashion és important. Finalment, un 81%
té clar que el jovent consumeix drogues.

I el futur? Un 73% vol ser feliç i un 59% estar bé de
salut. La majoria vol treballar però tenen por dels sous
baixos o d’haver de fer feines poc qualificades. Un 57%
vol una feina que li permeti compatibilitzar treball i
família. A la pregunta “Com t’imagines als 25?”, la
majoria contesta havent acabat els estudis, trobat una
feina i un 29% havent començat una família. Un 21%
s’imagina viatjant, fent intercanvis, ampliant estudis...

Potser us reconeixeu en aquet perfil o potser no. És
allò de les enquestes on els resultats només s’assem-
blen a la realitat.

En fi... ara ja sabem més coses del que pensen els nostres
estudiants. I moltes gràcies a les cent persones que
van respondre l’enquesta.



Què representa comissariar la CCC?

Per una banda molta feina, però em quedo amb la
part positiva, és tot un repte. És una feina molt
diferent de la que havia fet fins ara i, per tant, et
permet treballar amb gent amb qui normalment no
treballes amb unes dinàmiques diferents com ara la
de profe d’institut. És extremadament interessant a
nivell professional et permet aprofundir una mica amb
la imatge cultural de la ciutat.

Per quins motius creus que et van triar per fer de
comissari?

Doncs no ho sé per què... la veritat em van trucar des
de l’Ajuntament i em van comentar si m’interessava.
D’alguna manera jo suposo que hi va ajudar el fet
d’haver fet algunes feines de gestió cultural. Haver
estat director de l’Aula de Teatre, haver organitzat la
Trobada Tintinaire de Catalunya... Vaig ser una
proposta de consens, a tots els grups polítics els
semblava correcte que fos jo. Em van triar, no m’hi
vaig presentar.

Com t’ho vas plantejar quan vas rebre l’encàrrec?

Vaig tenir temps per pensar-m’ho però no ho vaig dubtar
gaire, m’interessava molt. El projecte de la capitalitat és
un projecte de sumar esforços, si tot ha tirat endavant
és perquè tothom hi posa de la seva part.

Has trobat en les entitats el suport que buscaves?

La creació de l’agenda, la pàgina web, blog, un grup al
facebook ha permès que l’activitat de les entitats es
promocionés molt més. Fins ara hi estem treballant
força bé.

Quina càrrega ideològica porta la CCC?

Hi ha un component ideològic a l’hora d’entendre què és
cultura i què és catalana, hi ha una reflexió interessant.

         ENTREVISTA A:
JOAN MANEL SOLDEVILLA

Comissari de la Capitalitat Cultural de Figueres (2009)

Estel Collado i Clara Capalleras

Joan Manel Soldevilla Albertí (1964) és llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de
Barcelona, i diplomat en Teologia. Professor de l’IES Ramon Muntaner, ha estat professor de la
Universitat de Girona, així com de diversos cursos d’extensió universitària. Director de l’Aula
Municipal de Teatre de Figueres (1999-2001), ha desenvolupat una intensa tasca com a comissari
d’exposicions. Ha participat decisivament en el projecte museogràfic del Museu de Lleida i el
passat 2007 va ser l’organitzador de la tercera trobada tintinaire de Catalunya desenvolupada
a Figueres. L’any 2002 va ser guardonat amb el 1er Premi Rovelló d’assaig per  L’Abecedari de
Tintín i l’any 2005 va obtenir el 4rt Premi Rovelló d’assaig pel seu treball El pare de Carpanta
i Zipi y Zape. Josep Escobar, la lluita contra el silenci.



Per cultura podem entendre moltes coses com és la tra-
dicional, però també el hip hop, el graffiti, el còmic català.
El que seria suggerent és que tot l’any Figueres fos un
espai de reflexió al voltant de què entenem per cultura i
què volem que sigui el món cultural

La CCC comporta amplitud de mires o és més aviat
una cosa carrinclona i folklòrica?

Amplitud de mires tot respectant la cultura tradicio-
nal. Si algú vol trobar sardana que la trobi però també
dansa contemporània, cultura gitana, poesia
d’avantguarda... Vol ser una cosa molt global.

Com valores que una persona nascuda a Barcelona
faci el comissariat de la CCC a Figueres?

Tenir l’oportunitat de ser el comissari de la CCC no sent
de Figueres diu molt de la ciutat. La meva vida
professional ha estat tota a Figueres i he estat molt
vinculat al món cultural figuerenc i m’hi sento molt a gust.

Ser comissari de la CCC comporta una vinculació
amb algun partit polític?

No estic adscrit a cap partit polític, vaig ser escollit
per consens municipal tot i que el comissariat em por-
ta a treballar molt amb l’Ajuntament i sobretot la
regidoria de cultura, que està en mans del PSC.

Quines pressions reps o has rebut per tal de fer la
programació d’actes?

Pressions cap, però hi ha hagut condicionants
enconòmics i els eixos centrals culturals: Narcís
Monturiol (ciència, tecnologia i compromís polític) i Pep
Ventura (música, tradició i cultura al carrer).

Quins són, al teu parer, els actes més significatius
que s’han programat?

Sens dubte l’acte inaugural, la sardana aèria, utilització
del carrer com espai cultural i aprofitament dels espais
(especialment La Cate i el Molí de l’Anguila) i sobretot
cal destacar les plataformes que s’han anat creant i
que volem mantenir.

Destaca’ns alguns actes que hagin estan pensats per
a alumnes d’Instituts i escoles. Tu que ets professor
d’IES. Arriba la CCC a les aules? Se’n parla?

Sobretot els Divendres de Contraban, teatre pensat
per a joves... molt interessant. És molt difícil que la
informació arribi als joves i a més perquè no tenim
població universitària, un sector molt interessat per la
cultura. Volem que la informació arribi a les aules i les
famílies, hi ha la imatge que els joves passen de tot i

no és cert. S’han de potenciar les vies alternatives, es
pot fer una gran campanya però surt molt car. El millor
és el boca orella.

Nosaltres pertanyem a l’IES Narcís Monturiol. Hi
ha alguna activitat vinculada al nostre IES?

Sí, i tant. L’institut ha d’assumir una certa capitalitat ja
que es diu Monturiol. Una aposta potent és el 10 de
Juny que els alumnes surten al carrer fent circ, un dels
trets identificatius del Monturiol.

Quina coordinació s’ha establert amb els actes fets
a Perpinyà l’any passat?

La veritat és que molt poca. Ells els catalanisme el viuen
com una cosa molt folklòrica. Això demostra la
diversitat dels territoris de parla catalana.

Què suposa ser Capital de la Cultura Catalana?

Per Figueres és un moment de reivindicació cap a fora i
cap a dins. Figueres es mou molt culturalment. Sovint
és diu que la ciutat està morta però no és cert! A vegades
els figuerencs són molt derrotistes. Els dos elements
bàsics són l’autoestima i la projecció cap a fora.

Què és allò que hauries volgut fer i no has pogut?

Amb més diners,  més actes de gran projecció a part
del d’obertura i de cloenda, però llevat d’això tot
s’acosta força al que jo havia previst.

Creu que institucions com l’Ajuntament s’han
implicat prou en la preparació?

Totalment. La Diputació i la Generalitat han col·laborat
econòmicament però la capitalitat és de Figueres i qui
més s’hi ha implicat és l’Ajuntament.

Quin creus que serà el resultat final de la CCC?

L’objectiu és el 2010, el que quedarà després. Vull pen-
sar que millorarà l’autoestima figuerenca i la capacitat
de projectar cap a fora; que les plataformes de
comunicació creades són sòlides i es mantindran.

Quins productes quedaran a la ciutat quan acabi
aquest any?

La nova agenda trimestral, espectacles al carrer, que
tots els canals que hem creat es segueixin omplint de
contingut...

Com voldries ser recordat un cop acabi la CCC?

Simplement com el comissari, valorant tota la feina feta
però sense més adjectius. Estic treballant molt a gust
amb gent molt ferma i és un any per disfrutar-lo molt.



entrevista a...... PERFILS

CRISTINA MONTERO

Cristina Montero Ortiz, 25 anys, exalumna del nostre
institut, té la mirada brillant i intensa de l’entusiasme,
de la joventut i de qui sap distingir allò important
d’allò que no ho és tant. Treballa en el món de les
urgències sanitàries des que va acabar els seus
estudis, s’ha trobat lluitant contra la mort i contra el
rellotge, ha explotat el millor de sí mateixa com a
professional i com a persona i continua formant-se
en un ofici que exigeix estar a l’última. “No hi ha res
de pitjor que arribar a un accident de trànsit, veure
que les persones necessiten el teu ajut i no poder fer
res per intervenir-hi en mig de la ferralla. Aquella
impotència de tres o quatre minuts abans els
bombers no acaben la seva feina es fa eterna”

No hi ha res més gratificant
que ajudar  una altra persona



Quan vas arribar al nostre Institut?

Jo vaig ser de les alumnes que encara vaig fer fins a vuitè a l’escola
i vaig entrar directament a Tercer d’ESO. Vaig cursar la Secundària
i el Batxillerat aquí. Vaig acabar el mes de juny de 2001.

D’on prové la vocació per la infermeria?

Doncs va ser gràcies a la sortida que vàrem fer al Saló de
l’Ensenyament de Barcelona. Ni m’ho havia plantejat abans. Va
ser veure l’estand i interessar-m’hi. Va ser com un flaix. Això és
el que vull. Vaig fer la Selectivitat i vaig entrar a la Facultat
d’Infermeria de Girona.

I com va anar per Girona?

Va ser un canvi molt i molt gran. Acostumada a classes amb poca
gent, vaig trobar una classe de més de vuitanta persones
desconegudes, de totes les edats i em vaig sentir una mica
perduda. L’avantatge va ser que, passat el primer trimestre, ja
vàrem anar a fer pràctiques als hospitals. Jo vaig fer-les a
l’Hospital de Figueres i vaig descobrir que, realment, havia encertat
la meva tria. Va haver-hi molta gent que es va desanimar i van
descobrir que les seves vocacions anaven en altres sentits.

Realment això és un avantatge, oi?

Sí, és clar. Des d’un bon començament et trobes amb la crua
realitat i pots deduir si t’agrada o no. Tan bon punt vaig poder,
em vaig centrar en el tema de les urgències i, quan estava a
punt d’acabar al juny de 2004, ja em van demanar si volia fer la
temporada d’estiu a l’Hospital de Figueres. Encara em faltava
un examen per acabar la carrera!. I encara hi sóc, ara amb plaça
definitiva, fent el torn de nit.

Portes bé això de dormir de dia?

I tant! De vegades surto de les urgències de l’Hospital i faig el
torn del matí al CAP de Vilafant. Dormo una estona a la tarda i
tornem-hi. M’agrada molt i ho vaig fer un any sencer. Potser ara
m’ho pensaria una mica més perquè, realment, acabes molt can-
sada. Ara esmorzo i me’n vaig a dormir fins al migdia.

Pregunta obligada: això que veiem a les sèries d’urgències
de la tele és cert?

No, en absolut. Són exageracions per tal que quedi més maco.
Som persones normals que fem la nostra feina tan bé com sabem.
És important estar molt bé amb tu mateix i amb els companys
de la feina per tal de poder ajudar les persones en tràngols difícils
i això és fonamental. El que apareix a  les sèries és pura ficció.

I a tu què és allò que et porta a treballar en un món de presses
i tensió com el de les urgències?

Doncs la sensació del descontrol controlat, l’adrenalina que es
posa en marxa quan, estant tranquil·la, la nit es complica de
sobte, tothom sap què ha de fer i tot es posa en marxa per sal-
var vides de persones. Tenir la sang freda per donar el millor de
tu mateixa en un moment difícil. Això i la necessitat d’estar
permanentment al dia fent cursos i tallers conjunts amb els
Bombers i el Mossos d’Esquadra de manera que, quan arriba
l’emergència, tots sabem com actuar. Aquests entrenaments els
fem sovint i són molt necessaris

Hi ha qui diu que les urgències no van bé, que has d’esperar
molta estona...

Hem de fer prioritats. Durant el dia hi ha dos metges i a la nit
només un. Hi ha gent que ve amb un mal de queixal o perquè li
sembla que el nen té febre i això alenteix tot el mecanisme. Quan
la gent ve amb coses d’aquestes ja els dic que hauran d’esperar
una bona estona si hi ha coses més urgents. I després sempre hi
ha gent que ve un o dos  cops per setmana, els “clients habituals”,
que diuen que tenen mal de cap...

I com ho feu?

Tenim tres zones: la de “Banals”, allò que pot esperar, la de “Medi-
cina”, coses de cor, gent gran que respira amb dificultat, còlics, etc.

i la de “Traumatologia”, accidents, caigudes, fractures... ”Medici-
na” i “Traumatologia” passen sempre davant del “Banals”.

El millor i el pitjor de la relació amb la gent?

El pitjor és la gent que pensa que no estem fent res amb el seu
familiar i deixa anar la seva agressivitat verbal i, de vegades,
també la física. Això desmoralitza molt. El millor és la gent que
t’agraeix la teva feina: de vegades arriba una foto amb una escrit,
la publicació d’una carta al Director d’un diari. Això t’encoratja a
seguir. Possiblement una cosa que no m’agrada és perdre el
contacte amb una persona a qui has ajudat, que després passa
a una habitació de planta i ja no saps com va quedar aquella
situació familiar, aquella fractura... Intervenim en aquell moment
greu i després li perds la pista al malalt perquè ja et reclamen
d’una altra banda.

Què recordes del teu pas pel nostre centre?

Està tot molt canviat. Jo recordo l’institut  d’abans de les obres.
M’agradava molt l’estona del pati amb els companys, recordo
les classes de Física amb en Gerard Carrión, que eren molt du-
res i difícils. Però tinc un excel·lent record d’aquell intercanvi
Comenius amb Alemanya. Crec que era el primer que es feia.
Vaig mantenir un contacte molt sovintejat amb la Tina, la noia
alemanya que em va allotjar a Berlín.

Doncs ara ja anem pel tercer Comenius. I ara què diries als
alumnes que estan a punt d’acabar els seus estudis?

Que facin allò que sigui la seva vocació independentment dels
comentaris de si això té o no té futur, si es guanyen diners o no.
Cal sempre intentar allò que creus que és la teva vocació sabent
que, d’entrada, res no és fàcil.

Sense xifres, et sents ben pagada?

Doncs pel grau de responsabilitat que tenim potser no. Pensa
que treballem amb la vida de les persones, que fer-ho bé o
malament és determinant

I tu vas trobar que la teva vocació era ajudar les persones en
moments difícils.

Poder ajudar, fer alguna cosa per una persona en dificultats és
una cosa molt gratificant. Com deia has d’estar bé amb tu mateixa
per poder ajudar la resta. Fa un temps que també surto amb el
metge i el tècnic amb les ambulàncies. Trobes de tot. Sovint el
que t’han indicat per la ràdio té poc a veure amb la realitat.
Mentre hi anem, estic molt concentrada per actuar en el moment,
de vegades repasso dosis de medicaments, protocols d’actuació...

I no has sentit mai la temptació d’anar a ajudar gent d’altres
països?

Mira, no. Jo sóc molt de casa, dels amics i la família. I tinc feina de
sobres per ajudar aquí. Em vaig apuntar com a voluntària per ajudar
en els atemptats dels trens de Madrid, però, com que es va apuntar
tanta gent, al final no em van cridar. La meva feina està aquí.

Acabem... algun consell?

Que tothom sàpiga els telèfons de les emergències: el 061 i el
112. Qui veu un accident i truca immediatament està ajudant a
salvar persones.

Quan sortim de l’Institut, una companya saluda la Cristina.
Tothom se n’alegra de retrobar-la. I com sempre passa,
s’acomiaden  amb un “ja ens veurem” i tot seguit “però que no
sigui per feina”. La Cristina ja fa broma amb el seu treball. Jo,
que sóc poc valent en qüestions mèdiques, li mostro la meva
admiració i li desitjo els millors èxits a la vida mentre la recordo,
amb el seu cabell sempre molt llarg, caminant per les voreres
de Berlín. Molta sort i no afluixis que la societat et necessita!

Fernando Aísa



COM EL BITLLET DE 500 EUROS

Per què no? Sí... endinsem-nos en un tema “tabú”. En una espècie de bitllet de
500 euros... Sí, sí, existeixen, però ningú els ha vist mai... o millor dit, un efecte
Bin Laden o Fidel Castro. Un tema que està en boca de tothom... un tema de
gran actualitat... carai, semblo en José Luis de los Morenos amb tanta
presentació... Parlem de la crisi. I, sí, lamento haver-vos trencat l’esperança i
haver-vos posat una cara de desil·lusió... però és el que hi ha.

bústiao
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Si hi haguessin premis a la paraula més utilitzada seria aquesta, aquesta i la
mítica frase: “España va bien”, però és clar, pel que es veu sempre va bé,
encara que et multin a altres països per excés de velocitat i que et diguin
quant has de veure... Encara que no és el tema. Sincerament, la crisi,
possiblement és més del que la maquillen, clar, tot sempre és més interessant
si es dóna amb comptagotes. Diuen que ha vingut la crisi, que ha aparegut...
però, seriosament, algun cop ha desaparegut? Hi ha hagut algun moment
des del 1992 (és que allà sí van reconèixer una crisi) que no haguem tingut
crisi? És que si n’hi ha hagut algun, si us plau, que m’avisin, que em dec
haver quedat clapat al cine...

M’agradaria saber quina porta de cap el govern, o millor dit, els mitjans de
comunicació, què busquen? Solidaritat entre el poble? Com pot haver-hi
solidaritat i comprensió quan després de tants i tants anys et foten fora del
teu lloc de treball, perquè els “peixos grossos” necessiten tenir les butxaques
igual de plenes? No sé per què pregunto... ells sempre les tindran, o és que us
penseu que l’adjectiu, és perquè són jugadors de basquet? En fi, el tema és la
crisi... M’encanten les plataformes que treuen a la llum algunes cadenes de
televisió per ajudar a estalviar, però senyors, si la gent no s’hagués adherit al
ritme frenètic del capitalisme, del lliure consumisme, i sobretot el NEPQHHCPC
(sí, és en català, és el No Et Preocupis Que Hi Ha Crèdit Per al Crèdit), és que
fins i tot els nadons quan neixen ja venien amb un crèdit i una visa. De tant
bufar el globus, al final acaba explotant, però senyors, no culpem  l’estat o el
senyor aquest del tic a l’ull, sí en Solbes... La culpa és de tots, encara que
sempre és millor culpar a algú, és més... com diria...? És més humà.

Siguem sincers, de crisi n’hi ha, millor dit, hi és. Un consell útil que us puc
donar, és que l’assimileu com més aviat millor, que mai perdeu la calma, i que
mireu a veure si trobeu algun bitllet de 500 euros, així em podreu dir que
existeixen, i que no és cap llegenda urbana.

Estalvieu, apa siau!
Aleix Morillas

ictinews@gmail.com



Envieu les vostres col.laboracions a ictinews@gmail.com

SOMNI ETERN

El món real i del somni és diferent,
quan ens despertem la realitat ens sembla ardent,
veiem les coses tal com són quan estem desperts,
en el nostre del son el temps mai es perd.

Els somnis són el reflex dels nostres desitjos,
llàstima és la seva durada, cada hora és un pas que trepitjo,
és quan dormo que hi veig clar,
fins i tot en els moments en què començo a tremolar.

Tots ells són traïdors per la seva atracció,
mai ens despertaríem si no fos per la nostra reacció,
és quan dormo que hi veig clar,
quan vull continuar és el moment de despertar.

Eduard Clarà

LA POCIÓ D’AMOR DEFINITIVA

S’agafa una mica de pols caiguda d’un estel fugaç,
extreure sucre directament d’una canya, si ets capaç,
es recull una llàgrima, no de tristesa sinó de felicitat,
la poma del pecat li atorgarà, sens dubte, un gust adequat.

S’afegeix nèctar de flors nascudes en un preciós jardí,
capturar una gota de pluja en un dia amb arc de Sant Martí,
es posa sota la llum de la lluna perquè faci un encanteri,
un pètal de rosa li donarà perfum a la beguda i, llavors, esperi.

S’emplena un vas de vidre lluent com el diamant,
col·locar gel de les muntanyes que sigui molt brillant,
es barreja tot el conjunt amb el vent i la força del cor,
una planta de trèbol com a petit paraigua per donar sort.

Eduard Clarà
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passar l’estona

Completa els mots encreuats i amb les
lletres ombrejades, podràs formar el nom
d’una famosa revista de prestigi. Sort!

Definicions

Horitzontal
1. Cantant conegut per les seves rastes en
els seus inicis.
3. Grup internacional del Karma Police.
5. Grup aragonès format per l’Eva i en Juan
Aguirre.
7. Grup anglès i allò que sembla una illeta
en mig del desert.
9. Grup alemany i animal verinós que si et
pica et pot posar en problemes (Pl.).
11. Sigles dels nois del carrer de darrere en
anglès.
13. El millor guitarrista del món des de
Mèxic.
15. El mestre de la Rumba Catalana.

Vertical
2. Germans Muñoz obsessionats amb “La
raja de tu falda”.
4. Senzillament, grup de Metal, que honora
el seu nom.
6. Grup conegut per la Banda Sonora Ori-
ginal (BSO) d’Armaggedon.
8. Grup català amb clares inclinacions
canines.
10. Grup de 5 nois que viuen la vida a l’oest.
12. És l’amo (El “Boss”) i va néixer “in the
U.S.A.”.
14. Grup mexicà a qui agradaria poder viure
sense aire.
16. Sigles del grup de boigs espanyol que
canten més important del moment
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P E R  R I U R E . . . Xavi Culubret

És un nen que li diu al seu pare:
- Jo de gran vull ser com Carrero Blanco!
El pare estranyat, contesta:
- Què vols, ser franquista ara fill meu?
I el nen respon:
- No, jo vull ser campió en salt d’altura!!!

S’obre el teló i surt una nena saltant a corda.
Es tanca el teló.
S’obre el teló i surt la mateixa nena però amb la corda lligada al voltant del seu coll, penjada.

Títol de la pel·lícula?¿?
- MORTAL KOMBAT

Es troben dos mexicans i de sobte un exclama:
- Visca la menstruació!
I l’altre li diu:
- Voldrà dir: Visca la revolució! No?
I el primer respon:
- Tant és, tu... L’important és que corri la sang!

Una conversa a dins d’un cotxe. Un que li diu a l’altre:
- Compte amb l’arbre! Compte amb l’arbre!
Però res a fer. Es van enclastar amb l’arbre. I això que el mateix noi diu:
- Però que no m’escoltaves quan et deia que anessis en compte amb l’arbre?
I l’altre respon:
- Si, però el que conduïes eres tu, burro!!!

Un treballador es presenta al despatx del cap de personal per demanar un augment de
sou i diu:
- He de dir-li que m’haurà d’apujar el sou, ja que tinc tres companyies molt importants que
van darrere meu.
- Ah, sí...?, podria dir-me quines?
I l’empleat contesta:
- Si senyor, la del telèfon, la de l’aigua i la de la llum.

En honor a l’Àlex Salgado...

MOTS ENCREUATS

1. Melendi / 2. Estopa / 3. Radiohead / 4. Metallica
/ 5. Amaral / 6. Aerosmith /  7. Oasis / 8. Gossos /
9. Scorpions / 10. Westlife / 11. Springsteen / 12.
BSB / 13. Santana / 14. Maná / 15. Peret / 16. ECDL.

Paraula amagada : ICTINEWS

SUDOKU



ELABORACIÓ

En una paella o cassola de ferro poseu oli i
els grans d’all. Quan estiguin rossos els treieu.

A continuació aboqueu els fideus a la pae-
lla i els aneu donant voltes fins que quedin
rossos.

Salpebreu els escamarlans i els calamars.

En una altra paella amb una mica d’oli
ben calent, salteu els escamarlans.
Retireu-los i reserveu-los. Afegiu els
calamars tallats a trossos i salteu-los
breument. Opcionalment els podeu
mullar amb una mica de vi blanc i deixar
reduir. Barregeu-hi  el sofregit.

ROSSEJAT DE FIDEUS

          Miquel Turró

INGREDIENTS
per a 4 persones

400 g de fideus fins (nº 0)
400 g de sofregit de ceba i tomata

(amb all i julivert)
400 g de calamar

400 g d’escamarlans
1,2 l de fumet de peix

4 grans d’all
1 got de vi blanc (opcional)

Oli d’oliva
Sal i pebre

Allioli

Afegiu el sofregit amb els calamars, els
escamarlans i els grans d’all rossos  a la
paella dels fideus, mulleu amb el fumet
bullent i deixeu coure uns 4 minuts.
Acabeu la cocció al forn prèviament
escalfat a 180º.

PRESENTACIÓ

Servir  a taula en la mateixa paella,  amb
l’allioli a part.

NotaNotaNotaNotaNota

També pot fer-se amb sípia, cloïsses,
gambes o musclos. O tots alhora.



”L’èxit de la gran travessia rau en fer la primera passa”, anònim.

Aquest és l’aforisme que he triat i que m’ha marcat al llarg de la meva vida. Potser perquè sempre
he admirat aquella gent que tenia grans idees i projectes i que de mica en mica els anava assolint.
La característica d’aquest tipus de persones és que tenen molt clar el rumb que prenen a la vida
i que, a pesar que persegueixen uns objectius personals, el que fan és posar-se a treballar en fites
a curt termini. Arriben a bon port precisament perquè han gaudit de tot el viatge d’una manera
intensa però, alhora, calmada i pausada.

En la diada del St. Jordi d’enguany vam tenir l’oportunitat de veure diferents projectes o travessies
que ja han arribat a bon port, això sí, després de molt esforç i treball. Primer de tot vam poder
veure l’obra de teatre Jo baixo a la propera i vostè? dirigida per l’Ernest Pibernat i que van
representar alumnes del nostre centre. Segur que en vau gaudir molt!!!

També vam tenir l’oportunitat de donar continuïtat a una sèrie d’activitats que es van iniciar la
diada de l’any passat per tal que diferents col·lectius del mateix centre donin a conèixer les seves
activitats a les persones de l’institut. Així es van poder visualitzar documentals on s’explica en
primera persona els diferents intercanvis europeus que es realitzen al centre; una conferència de
com es realitza un treball de recerca; el viatge a Itàlia pels alumnes de quart; l’esquiada pels
alumnes de 2n; l’espectacle de circ de l’any passat; o bé els intercanvis que realitzen els alumnes
dels cicles formatius. Una oportunitat única, tal com deia, per mostrar i copsar tota la riquesa que
es cou a l’IES Narcís Monturiol.

Aquest any vam mantenir i potenciar també l’activitat literària però ho vam fer amb un caire
cooperatiu. Així de planer: vam confeccionar entre tots un llibre de contes i un llibre d’aforismes.

El llibre de contes es va materialitzar a les hores de llengua catalana. Partint del principi d’un
conte d’un escriptor reconegut, cada grup classe va elaborar la continuació del conte deixant
volar la creativitat. Després es va fer la il·lustració del relat entre tots i durant la diada de St. Jordi
cada classe va llegir la seva versió peculiar del conte. Al final s’ajuntaran els contes de totes les
classes i ja tindrem el llibre de St. Jordi de l’IES Narcís Monturiol.

Quant al llibre d’aforismes cal dir que és un treball que s’ha realitzat a les hores de tutoria on cada
alumne ha triat o confeccionat aquell aforisme amb el qual se sent més identificat. Igual com en el
llibre dels contes, es farà un recull de tots els aforimes que han triat tots els alumnes del centre i
quedarà reflectit en un nou llibre. És important remarcar que aquests llibres els podreu consultar
a la biblioteca o en la mateixa pàgina web del centre.

I per últim dir que per acabar la diada de St. Jordi vam fer l’acte de regalar un punt de llibre. En
aquest cas cada alumne va dissenyar de forma personalitzada un punt de llibre per tal de regalar-
lo a un company/a de la classe tot destacant-ne aquells aspectes positius de la persona o bé amb
el mateix aforisme que s’havia triat.

Gaudeix de la cultura!!!

... i tu ja has triat el teu aforisme??
Pep Invernó

l’avantcontra

PER SANT JORDI TOTHOM AMB EL SEU AFORISME...



No tinguis por de la perfecció. Mai arribaràs a ella  SALVADOR DALÍ

La no-violència és el cim de la valentia   MAHATMA GANDHI

Potser quan ens trobem desitjant-ho tot, és perquè estem perillosa-
ment a punt de no desitjar res  SILVIA PLATH

Si caus set vegades, aixeca-te’n vuit   PROVERBI JAPONÈS

El miracle no és volar per l’aire ni caminar obre les aigües, sinó tenir
els peus sobre la terra  PROVERBI XINÈS

La saviesa suprema és tenir somnis prou grans per no perdre’ls de
vista mentre els perseguim   WILLIAM FAULKNER

Quan decideixis qui vols ser, llavors sabràs què has de fer  EPICTET

El veritable guerrer és invencible perquè no lluita amb ningú. Vèncer
significa derrotar la idea de disputa que alberguem en la nostra
ment  MORIHEI UESHIBA

La confiança en un mateix és el primer secret de l’èxit  RALPH WALDO EMERSON

El secret de la saviesa, el poder i el coneixement és la humilitat
ERNEST HEMINGWAY

L’única diferència entre un bon dia i un mal dia és la nostra actitud
DENNIS S. BROWN

No esperis aconseguir resultats diferents si sempre fas el mateix
ALBERT EINSTEIN

Abans d’iniciar la tasca de canviar el món, fes tres voltes per casa
teva  PROVERBI XINÈS

Ocupa’t de les petites coses, i les coses grans s’ocuparan d’elles
mateixes  EMILY DICKINSON

La nostra felicitat depèn més de com vivim les coses que de les
coses que vivim  ANTONI BOLINCHES

Després de l’últim «no» arriba un «sí». D’aquest «sí» en depèn el
futur del món  WALLACE STEVENS

Les millors coses del món no es poden veure ni tocar, només es
poden sentir amb el cor   HELEN KELLER

La serenitat no és mantenir-se lluny de la tempesta, sinó trobar la
pau enmig d’ella  THOMAS DE KEMPIS

lacontraPENSAMENTSMS......
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