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L'Ares Escolà Barragan de 1r ESO A, ha
pintat la Seu amb aquarel·les i decorat
els llums de la vora del riu Segre amb
botons de colors.

DL L-1453-2012

La diabetis i l’obesitat, el nostre repte solidari d’aquest 1r trimestre!
tal de fomentar la cohesió entre tot l’alumnat,
per Iolanda Dolcet Ibars
des de 1r a 4t d’ESO.
Coordinadora Activitats
S’ho van passar d’allò més bé (us convidem a
•••
veure els vídeos i les fotografies del web).
Un any més, i ja en van sis, alumnes i professors Un cop més cal felicitar a tots aquests alumnes
vam compartir caminada fins a la Serra Llarga, i que s’impliquen i a més fan centre.
d’aquesta forma vam contribuir a la Marató de També cal reconèixer la tasca que van fer els
TV3.
delegats i sotsdelegats, així com la dels
Aquest any ha estat una miqueta més dur, ja que professors i tutors. Amb la venda de tiquets,
la boira ens va acompanyar al llarg del camí i aquest any hem aconseguit un rècord, 948’34
durant tot el matí, però això no va afectar el euros, és la xifra més alta del nostre Gili
nostre entusiasme.
amb Cor!
Com cada any la setmana abans, es van dur a Com sempre la darrera part de l’acte va
terme conferències per als grups de 4t d’ESO i consistir en saber més al voltant de les malalties
Batxillerats, organitzades pel departament de metabòliques i les seves causes, d’aquesta
ciències, cosa que contribueix a contextualitzar manera en fem consciencia col·lectiva.
el tema de la marató i complementa l’acció Cada any intentem canviar el recorregut, i
solidària.
donar a conèixer als nois i noies el nostre
Els alumnes de batxillerat, com sempre, entorn més proper.
mostrant la seva generositat i capacitat El contacte amb la natura propicia la nostra
d’organització, van tenir cura dels més petits al felicitat i a la vegada ens fa més humans.
llarg de tot el camí. Un cop arribats a la Serra I recordeu: “Molta gent petita, en llocs petits,
Llarga, van organitzar activitats transversals per fent petites coses, poden canviar el món”

La meva primera “Marató al Gili”

Nil Cunill 1r ESO A

Oriol Blázquez 1r ESO B

Brahim Essoukani 1r ESO C

Ens podem sentir orgullosos d’haver
participat amb un petit donatiu i
col.laborar amb la Marató. Nosaltres
en aquesta caminada, hem fet jocs
preparats pels de Batxillerat, hem
aprofitat per parlar amb aquells
companys o professors amb qui no
ho havíem fet i, a més, hem aportat el
nostre granet de sorra.

És important participar en les
campanyes solidàries, en aquest cas, la
Marató de TV3. Al Gili es va organitzar
una caminada benèfica on vam recollir
fons alhora que, ens ho vam passar
molt bé, va ser interessant i divertit,
tot i que vam acabar molt cansats va
valdre la pena sens dubte!

A mi, la veritat és que la caminada que
vam fer el passat divendres em va
agradar molt perquè vam “canviar
d’aires” i això ens va venir molt bé.
També vam poder donar diners a la
Marató.

L’Educació emocional
L’educació emocional es practica
mitjançant metodologies
vivencials i participatives que
provenen de l’experiència
personal del nen o la nena, el seu
entorn
i
les
seves
necessitats. Viure amb els nens el
dia a dia ens pot ajudar a ensenyarlos a posar nom als seus
sentiments i emocions, així com a
fer-los reconèixer les emocions
d’un mateix i les dels altres.

per Carme Panadés Garcia
Directora

•••

L’educació emocional és un procés
educatiu, continu i permanent, que
pretén
potenciar
el
desenvolupament de les

competències emocionals, com
a element essencial del
desenvolupament integral de
la persona, per tal de
capacitar-la per afrontar
m i l l o r e l s r e p t e s qu e s e l i
plantegen en la vida
quotidiana.

Els estudis científics confirmen
cada vegada més la importància
del component afectiu en el
desenvolupament i l’aprenentatge
de les persones, essent l’educació
emocional el complement
indispensable
del
desenvolupament cognitiu i una
eina fonamental en prevenció de
conf lictes d’ordre personal i
interpersonal.

Amor a primera vista
per Nieves Gonzalo
Professora de Llengua i Literatura castellana

•••

Quan van sortir les destinacions
provisionals i vaig veure que
m’havien donat la plaça al Gili, no
m’ho podia creure. Havia
concursat tants anys què ja havia
perdut les esperances. Era com
començar una nova etapa a la
meva vida i em feia una mica de

por. Mai havia estat en aquest
centre, tot i haver estudiat quatre
anys al Joan Oró, no vaig atansarme mai al Gili, i no sé perquè, la
veritat. De totes formes, vaig
esperar-me a què sortissin les
destinacions definitives per venir
al centre i presentar-me. Vaig
trucar , vaig parlar amb la Carme
i vam quedar un dia al juny per
venir a conèixer l’institut. El
primer dia em va sorprendre molt
el color de les parets i del terra, ho
vaig trobar innovador, fresc ,
relaxant i molt acollidor. Va ser
realment “un amor a primera
vista” perquè ja aquell dia m’hi
vaig trobar bé. La Carme em va
rebre i em va acompanyar per tot
el centre, explicant-me moltes
coses, donant-me informació i
ensenyant-m’ho tot.
Jo estava

una mica nerviosa i no sabia si el
meu cervell processaria totes les
dades que m’estaven donant. Vaig
assistir a l’últim claustre del curs
i vaig conèixer a tantes persones
que el meu cap no donava de sí. El
nou curs va començar i ja no
recordava el que es sentia davant
d’un alumnat totalment nou,
portava 24 anys a l’altre centre i
era com la meva segona casa. He
de dir que aquí, sempre he tingut
suport i recolzament en qualsevol
dubte que m’he anat trobant, els
companys de departament ens
han ajudat moltíssim a la
Mariona, l’altre companya nova, i
a mi. I que, tot i què la feina s’ha
multiplicat per dos, ja què venia
d’un centre petit, estic molt
contenta, sóc feliç i tinc moltes
ganes de treballar.

Escriba para introducir texto

L’ESO: primeres impressions
per Maria Guallar
1r ESO A

•••

definitiva, a nivell emocional
començar aquesta nova etapa
m’aportarà moltes coses bones.

L’ESO: un repte per a mi

assignatures, les que ja coneixia
i les que en aquest temps aniré
coneixent i descobrint. (Guerau
Masagué, 1rA)

En conclusió, l’ESO es presenta
carregada
de
nous
coneixements, noves matèries,
nous amics i companys, però
sobretot ve carregada de reptes,
com no podia ser d’una altra
manera.

L’ESO suposa dos gran reptes
per a mi: un a nivell acadèmic i
l’altre a nivell emocional.
A nivell acadèmic, crec que és
un repte molt gran, perquè
encara que molts coneixements
tan sols només cal ampliar-los,
tinc la por de no saber fer-ho
prou bé o de no poder treure
bones notes. També hi ha
matèries que a Primària no es
d o n a v e n , é s a d i r, q u e
treballarem
coses
completament noves i diferents.
A més a més, les coses s’aniran
complicant i això signif ica
aprendre i memoritzar tots els
temes més ampliats i alhora
més difícils. Crec que a nivell
acadèmic tot i que perfecte no
ho faré, me’n sortiré, amb els
entrebancs que pugui tenir, això
sí.
En segon lloc, a nivell
emocional, el fet de començar en
una escola nova, amb companys
nous i sense conèixer gairebé
ningú, també és una dificultat
que cal superar, tot i que crec
que sóc bastant sociable i que
faig amics ràpidament. A
l’institut ens barregem gent de
tota mena, i això pot ser molt
enriquidor, perquè coneixeré
diferents tipus de gent, amb
diferents maneres de pensar i
diverses maneres d’entendre el
món. També coneixeré nous
professors als quals m’hauré
d’adaptar i dels quals puc
aprendre molt. Jo crec que, en

-La primera setmana per a mi ha
estat fabulosa, he fet nous amics
i nous companys. (Clàudia
Rosell, 1rA)
-Tot just acaba de començar una
nova etapa plena de
satisfaccions, però sobretot feta
per aprendre i formar-se per les
que vindran després. (Maria
Cabús, 1rA)
-A mi, canviar de centre no em
semblava malament, ja que
diuen que el canvi sempre és bo,
però sabia que no seria bufar i
fer ampolles. (Berta Boneu, 1rA)
-Sovint la gent s’espanta quan ha
de fer un canvi a l’institut, o
simplement el fet de començar
l’ESO, ja que implica tenir més
deures, haver de separar-te
d’alguns amics, ser més
responsable... Però a mi no
m’amoïna tenir més feina o
haver de conèixer nova gent, no,
al contrari, un canvi sempre és
bo. (Ares Escolà, 1rA)
-Espero i penso gaudir de la nova
etapa i aprofitar-la, esprémer-la
al màxim durant els sis anys
que em queden de trajecte per
poder millorar en totes les

-El primer dia no vaig notar cap
canvi, només tenia una mica de
vergonya. El que em va afectar
més va ser el canvi d’horari, ja
que cansa bastant i no hi estava
acostumat. Però m’agrada que
hi hagi dos patis de descans i no
els trobo curts, perquè puc
passar temps amb els amics i
contar anècdotes de les classes i
els deures. (Guillem Luque, 1rB)
-Ara que he començat primer
d’ESO, veig que és complicat i
penso: «Si primer d’ESO ja és
complicat, com deu ser tercer i
quart d’ESO!» (Laia Riuet, 1rB)
-El repte, en realitat, és “passar a
un altre nivell” d’esforç, de
mentalitat i de comportar-se
una mica millor, i estic molt
content de poder tenir aquests
reptes al llarg de la meva vida. A
més, m’he d’esforçar molt
perquè el meu objectiu és fer el
batxillerat i després anar a la
universitat per tenir una feina
que m’agradi. (B. C. 1rB)
-Jo sempre he estat una persona
molt exigent amb mi mateix i
sabia la complicació que
comportava aquesta nova etapa,
però, igualment, m’he proposat
acabar el curs amb la màxima
qualificació possible i espero
tenir bones experiències com a
persona. També desitjo fer nous
amics, noves activitats, etc.
(Òscar Palacio, 1rB)

estrany perquè, al llarg del dia,
estic molt alegre, tinc ganes
d’escriure i de veure què farem a
classe. (Elena Rosario
Fernández, 1rB)
-El millor record que em quedarà
d'haver vingut seran totes les
amistats que he fet. (Clàudia
Romero, 1rC)

-Quan arribo a casa, estic molt
cansada i tinc ganes d’estirar-me
al llit i no fer res. Però és molt

-Encara recordo la nit abans de
començar al nou institut. Què
nerviós estava! [...] Ara ja tinc
més amics i cada vegada
m'agrada més estar al Gili (Aleix
Albert, 1rC)

-La primera reacció van ser
nervis i por, mirava per tot arreu
espantada pensant que tot seria
més difícil i complicat..., però és
una altra etapa que has de
superar. [...] El que més m'agrada
d e l ' i n s t i t u t ? C r e c qu e l e s
matèries noves perquè t'ajuden a
obrir la ment a coses
innovadores. (Deysiré Toledano,
1rC)
-En arribar a casa li vaig contar
tot fil per randa a ma mare [...] i
vaig estar ansiosa per continuar
aquella setmana tan peculiar que
m'esperava. (Alma Nezic, 1rC)

Èdip Rei (Rubinat&Pujol)
per Carina Llobera
Professora Llengua catalana

•••

L’escriptor i filòleg R amon
Rubinat i l’actriu Sandra Pujol
estrenen a l’Institut Gili i Gaya
una “Lectura-classe de l’Èdip Rei
de Sòfocles”, una actuació que,

com diu el títol, combina la
lectura dramatitzada d’aquesta
tragèdia amb l’explicació dels
conceptes que són necessaris per
poder entendre el teatre tràgic
grec.
Els dos actors interrompen la
seva lectura de l'Èdip Rei per
introduir i explicar als alumnes
els conceptes clau que ens
permeten entendre les tragèdies
c l à s s i qu e s . C o m d i u e n e l l s
mateixos “Si desconeixem el
significat de conceptes com:
peripècia, anagnòrisi, hamartia o
hybris, és impossible entendre
aquestes tragèdies. Nosaltres
aturem la lectura i presentem el
concepte de peripècia, per

exemple, just abans de
prosseguir la lectura en el punt
en el qual la peripècia juga un
paper determinant. D’aquesta
manera, els alumnes coneixen
l ’ o b r a i , a l m a t e i x t e mp s ,
adquireixen les eines necessàries
per entendre el seu
funcionament i el seu significat”.
Els alumnes de Grec, Ar ts
Escèniques i Literatura
universal de Batxillerat han
acollit molt positivament
aquesta representació i, per part
de Rubinat i Pujol, les sensacions
també han estat molt positives.
L’estrena ha estat un èxit

El novelista Luís Landero en el
Instituto “Samuel Gili i Gaya”
Departamento de Lengua y
literatura castellanas
•••

El viernes 16 de octubre al
mediodía, el escritor Luis
Landero ofreció una charlacoloquio sobre algunos enigmas
de su obra al alumnado del
Instituto Samuel Gili i Gaya.

Luis Landero, premio nacional
de narrativa y premio de la
Crítica por su primera obra,
“Juegos de la edad tardía”,
publicó en 2014 la última: “El
balcón en invierno” un relato
d e c o r t e a u t o b i o g r á fi c o
centrado especialmente en la
infancia y la adolescencia.

Landero, considerado uno de los
mejores escritores actuales, se
sorprendió agradablemente de
la acogida y el interés que
mostraron los y las estudiantes
del Instituto.

Los alumnos habían leído su
novela-ensayo: “Entre líneas:
el cuento o la vida” como
ejercicio práctico sobre dos
tipologías textuales: el ensayo y
la narración. La presencia del
autor en el centro permitió
mantener un diálogo entre el
escritor y los estudiantes tan
rico y entusiasta que hubieran
deseado permanecer mucho
más rato en su compañía.

Gimcana matemàtica
per Marc Juárez Ros
1r Batxillerat B

•••

Qui va dir que les
matemàtiques són aborrides?
per Joan Folguera
Cap departament de matemàtiques

•••

Els alumnes de primer d’ESO ja
han fet la gimcana matemàtica

El passat dia 28 d’octubre es va
celebrar al Camp Escolar la
popular gimcana matemàtica.
Un gran circuit amb tot de
proves diverses esperaven els
alumnes de primer d’ESO.
Organitzat pel professor Joan
Folguera i l’alumnat de primer
de batxillerat científic, vam
poder gaudir tots plegats d’una
fantàstica jornada matemàtica
amb els petits de l’institut.

que ja és una festa matemàtica
tradicional al nostre institut.
Alguns alumnes de batxillerat
han fet de monitors i hi va
haver una harmonia molt bona
entre els alumnes grans i

petits. El comportament i
actitut dels alumnes ha estat
exemplar.
Durant dues hores, els alumnes
han hagut de superar diverses
proves de geometria, àlgebra,
teoria de nusos, jocs
d ’ e s t r a t è g i a , c r i p t o g r a fi a ,
a n a m o r fi s m e s i d ’ a l t r e s
conceptes matemàtics.

IX Jornada Down Lleida
per Javi Badia
Coordinador Projecte APS

•••

síndrome de Down entre
l’alumnat.
Després de la visualització
d’aquest vídeo el Sr. Juanjo
Fernández va fer una
conferència titulada:
“L’Afectivitat i la Sexualitat ens
inclouen a tots!” per donar una
visió de com viuen els
adolescents la sexualitat i
l’afectivitat amb les diferències
entre els dos sexes i com
aquests conceptes han de ser
viscuts amb normalitat per les
persones amb síndrome de
Down.

El 5 de novembre de 2015 es va
realitzar la IX Jornada Down
Lleida on el tema principal va
ser “com afavorir la inclusió de
les persones amb síndrome de
Down i altres discapacitats
intel·lectuals en els nostres
centres educatius”.
L´auditori del Centre de
Cultures i Cooperació
Transfronterera de la
Universitat de Lleida va acollir
tots els participants en aquesta
Jornada. Després de la
inauguració per part de la Sra.
Neus Vila (Vicerectora
d’Estudiants de la Universitat
de Lleida), el Sr. Miquel A.
Cullerés (Director dels Serveis
Territorials d´Ensenyament a
Lleida), la Sra. Montse Parra
(Regidora de Polítiques a favor
de la creativitat, la Cultura,
l’Educació i els Esports i la Sra.
Pilar Sanjuán (Presidenta de
Down Lleida), es va presentar
el vídeo “Un día con Tonet.
Descubriendo a las persones
con síndrome de Down” amb
l’objectiu d’eliminar els
estereotips
i
idees
preconcebudes sobre el

El ponent de la segona
conferència de la Jornada va
ser el Sr. Josep M. Sanahuja
amb el títol: “El suport i la
participació de tot l´alumnat:

un repte de l´organització de
l’escola inclusiva” on va
destacar la importància dels
recursos
humans
i
d’organització que fan falta a
les escoles i instituts per
incloure a alumnes amb
necessitats educatives
especials.
Finalment, vam participar en
l’apartat de la Jornada
anomenat: Comunicacions en
bones pràctiques, els
coordinadors del projecte
a p r e n e n t a t ge i s e r ve i d e l
nostre Institut Samuel Gili i

Gaya, Prado Figueroa i Javi
Badia que van parlar de la
col·laboració amb Down Lleida
que for ma par t d´aquest
projecte i de l’experiència
viscuda en els dos últims
cursos acadèmics. Van estar
acompanyats de dos alumnes
de 1r de batxillerat, Mar
Vicente i Gemma Franco que el
curs passat van anar durant 10
hores a l´associació Down
Lleida a conèixer des de dintre
com funciona l´entitat i a
conviure i gaudir de les
activitats que allí fan. Van
explicar sobretot la seva
experiència personal viscuda i
tots els valors que han après.
També van presentar el
p r o j e c t e d ´ a p r e n e n t a t ge i
servei el Col·legi Episcopal i
finalment van presentar els
representants de Down Lleida
el seu projecte “Nous
voluntaris”. La inclusió de les
persones amb síndrome de
Down i altres discapacitats
intel·lectuals és fonamental en
els nostres centres educatius
per la integració d´aquestes
persones amb el seu entorn.

Entretien Lucie
per élèves de 1r de Batxibac

Après être parti une année en
Erasmus, je ne voulais pas rentrer
•••
en France. J’aime la vie ici même
Comment vous appelez vous, si c’est un peu dur d’être loin de sa
quel âge avez-vous et d’où famille. De plus, je suis encore
venez-vous ?
jeune et je ne me voyais pas dans
un an devenir professeur. J’avais
Je m’appelle Lucie DUFFAU et j’ai
encore envie de profiter, de
21 ans. Je viens d’Agen, une petite
voyager et de pouvoir ajouter des
ville entre Bordeaux et Toulouse.
expériences à mon
Dans le sud-ouest de la France.
C u r r i c u l u m .
Quelles étaient vos études en J’espérais que
c e t t e
France ?
Au lycée, j’ai fait un baccalauréat
littéraire. Après le lycée, j’ai
fait une licence en 3
ans
qui
s’appelle

dans ma vie ou de pouvoir vivre
dans une région au climat
agréable avec la plage très proche.
Je suis très heureuse d’être ici, la
ville est très agréable et je crois
que je m’émerveillerais toujours
autant à la fin de l’année devant la
Seu Vella illuminée le soir
ou
sur
la
vue
panoramique depuis làhaut.
Que pensez-vous du
lycée et de ses
élèves ?
J ’ a i m e
beaucoup le
lycée, où il se
situe. Les

LLCE

Espagnol
( Langues,
Littératures
e
t
Civilisations
Etrangères
Espagnols ). J’ai
fait ma 3ème année
de licence en
Erasmus
à
l’Université du Pays
Basque à Vitoria-Gasteiz
d a n s l e Pay s B a s q u e
espagnol.

professeurs
sont
très
sympathique avec moi.
Les élèves sont très gentils.
J’aime les classes avec les élèves
de batxillerat car nous pouvons
beaucoup parler et échanger. De
plus, ce sont des classes peu
nombreuses et c’est très agréable.

année
m’aide à
choisir entre
professeur des écoles,
professeur d’espagnol et
Je suis très fière de représenter
professeur de français en Espagne
mon pays, de pouvoir partager
Quels sont vos projets ?
et je le sais à présent.
mes expériences, ma culture, de
J’aimerais être professeur. Avant
Pourquoi avez-vous choisi la pouvoir répondre à leur question
de venir ici pour être assistante je
et d’être là pour les aider pour
Catalogne ?
n e s av a i s p a s d a n s qu e l l e
quoique ce soit. Je voudrais
spécialité mais je sais maintenant J’ai déjà eu l’opportunité de remercier les professeures de
que je veux être professeur des visiter la Costa Brava et les jolies français pour ce qu’elles font pour
écoles, c’est-à-dire maitresse endroits de la Catalogne. L’an moi et notamment ma tutrice,
d’école.
dernier, lors de mes nombreux Anna. Mais aussi la direction de
voyages, j’ai pu visiter Barcelone l’établissement qui m’accueille
Pourquoi avez-vous choisi de
et je dois avouer que j’ai adoré. Je av e c t a n t d e p l a i s i r e t d e
partir une année en assistanat ?
rêvais de vivre là-bas une fois gentillesse.

Lliurament dels diplômes Baccalaureat
per Anna Soler Ballús
Coordinadora Batxibac

•••

El passat mes d’octubre, es va dur
a terme a l’Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya,
l’acte de lliurament dels títols de
batxiller i dels diplômes de
baccalauréat, per part de la
consellera d'Ensenyament, Irene
Rigau, i del cònsul francès,
Edouard Beslay, respectivament,
Dels 145 alumnes graduats de la
quarta promoció de Batxibac,
corresponent al curs 2014-2015,
d’un total de 12 centres públics i
concertats, hi havia 9 alumnes del
nostre institut, Roger Bergua,
Jorgina Borràs, Josué Camarero,
Adrià Gómez, Maria Hernàndez,
Maria Macovei, Maria Rufat, Rosa
Sanclemente i Laura Solanes.
Aquest diploma els reconeix la
doble titulació de Batxillerat i

Baccalauréat, conegut com a r e p r e s e n t a c i ó d e l s a l u m n e s
Batxibac.
d’aquesta promoció.
En aquest acte, una de les nostres
alumnes, la Maria Rufat Jové, va
fer un parlament conjuntament
amb el Joan Ribalta de l’INS
Gabriel i Ferrater de Reus, en

El currículum mixt es va iniciar el
2 010 - 2 011 a m b 4 c e n t r e s
participants, i actualment, el curs
2015-2016, ja en són 43 els
centres que l’imparteixen i 708
els alumnes que el cursen.

Lliurament dels diplômes DELF Scolaire
per Júlia Espasa i Aura Pelegrí
2n curs Batxibac

•••

El passat 24 de novembre Júlia
Espasa i Aura Pelegrí vam anar
a recollir el diploma del Delf B1
en llengua francesa. L’acte va
tenir lloc al pavelló de l’Institut
Ronda a les sis de la tarda. El
Director dels Serveis
Territorials d’Ensenyament de
Lleida, el Sr. Miquel Àngel
Cullerés, i el director de
l’Alliance Française de Girona,
M. Eric Pérez, ens van lliurar
els diplômes. A més, l’acte es va
completar amb algun discurs i
actuacions musicals. Ens van
acompanyar la directora de
l’institut Carme Panadés i la
nostra professora de llengua i
literatura franceses, Anna
Soler.
Les proves del DELF les vam fer
l’abril del curs passat. La

professora de francès ens va
encoratjar a presentar-nos, i
així, començar a preparar-nos
per l’examen final de la nostra
modalitat de batxillerat: la
doble titulació Batxilleratbaccalauréat. Tenir aquesta
titulació ens dóna la possibilitat
de cursar els nostres estudis
universitaris a França, a més
de tenir un nivell molt alt de
francès.
En
aquest
examen també
s’hi
van
presentar la
Núria Ticó i
l ’ E v e l i n
Nicolaeva. Així
mateix, van
passar el DELF
B2, Jorgina
Borràs, Maria
Hernàndez,

Adrià Gómez, Maria Macovei,
Maria Rufat, Rosa Sanclemente
i Laura Solanes, obtenint
igualment molts bons resultats!
Bé, ara ens toca centrar-nos en
el següent nivell, el B2, i
sobretot, en la titulació Batxibacc, per acabar amb èxit i
il·lusió els nostres estudis en
llengua francesa.

La carta. Una experiencia pedagógica
per departament de Castellà
•••

Hasta los años 60/70 del
pasado siglo las personas se
solían comunicar por medio de
las car tas. La instalación
masiva del teléfono fijo en las
viviendas redujo esa práctica
comunicativa y
cuando
llegabas a casa
y abrías el
buzón, el correo mayoritario
era el comercial. Pero, ¡ah! de
vez en cuando, veías una carta
escrita a mano y te daba un
vuelco el corazón. Intuías que
era de un familiar o amigo, te
ilusionaba. ¿Qué me contará?
¿Cómo me lo dirá?
Esa magia se ha ido perdiendo
y, quizás, solo se conserva una

vez al año con las tarjetas de
Navidad, que también van
cayendo en el olvido….

correo electrónico ni de redes
sociales porque lo que
interesaba era practicar y
conservar la magia de escribir
y recibir cartas.

Un profesor de castellano
oriundo de Balaguer, Óscar
Martín, y que ahora se
encuentra en Buenos Aires,
( A r ge n t i n a ) , j u n t o a u n a
profesora del departamento de
castellano de nuestro Instituto
decidieron un día iniciar una
e x p e r i e n c i a e p i s t o l a r. S e
trataba de que los alumnos de
su centro, “El José Manuel
Estrada”
y el nuestro
intercambiaran cartas. Los
alumnos no podían decirse las
direcciones postales ni de

La experiencia se inició hace
tres años y todavía está en
marcha. La primera vez
muchos y muchas no sabían
casi qué explicar, pero las
siguientes cartas se han ido
haciendo más ricas y
profundas.
Aquí tienen algunas de las
recibidas y de las enviadas.
Esperamos que esta
experiencia siga por muchos
años.

ACTIVITATS TRIMESTRALS

ACTIVITATS TRIMESTRALS

Jor nada Francòfonca d’impuls al
Batxibac a Lleida
per Montse Agustí, Carolina
Sebastià, Anna Soler i Mihaela
Topor
Departament de Llengües estrangeres (Francès)
•••

Els nostres alumnes de primer i
de segon de batxibac i també
alguns alumnes de quart d’ESO,
van assistir el dijous, 19 de
noviembre, a la primera Jornada
d’impuls al batxibac que es feia a
Lleida, la qual va tenir lloc a l’
Auditori del Centre de Cultures i
Cooperació Transfronterera de
la Universitat de Lleida( UdL).
Aquesta Jornada va ser
organitzada pels Serveis
Educatius i Formació
Permanent
dels Serveis
Territorials d’Ensenyament de

Lleida, l’Institut de Ciències de
l’Educació i la UdL, amb la
col·laboració de l’Ambaixada de
França i l’Alliance Française.
El nostre institut que imparteix
des del curs
2011-2012 el
currículum mixt, batxillerat i
baccalauréat, és pioner en
aquests estudis a Lleida.
Com a inaguració de la Jornada,
hi va haver el parlament a
càrrec de la Sra. Neus Vila,
Vicerectora d'Estudiants de la
Universitat de Lleida. Així
mateix, durant l’acte, es va
informar als alumnes sobre
l’estudi de les llengües
estrangeres a diferents entitats
com l’EOI de Lleida i de Tàrrega,
l'Institut de Llengües de la UdL i
l’Alliance Française, a càrrec de
la Dra. M. Carme Figuerola,
Vicedegana Cap d’estudis de la
Facultat de Lletres de la UdL , de
la Sra. Marta Giné Janer
Directora de l'Institut de
Llengües i Catedràtica de
traducció (francès) de la UdL i
de la Sra. Isabel Cochin Climens
Directora de l’Escola Oficial
d’Idiomes de Tàrrega.

Durant el matí es van fer dues
conferències, una d’Història de
França, "Temps de guerre et de
solidarité: la France et l'Espagne
entre 1936 et 1945",a càrrec de
la Dra. Cristina Solé. I l’altra, de
Literatura francesa, “La
narrative féminine francophone:
de Marguerite Yourcenar à Assia
Djebar” a càrrec de la Dra.
Àngels Santa, Catedràtica del
D e p a r t a m e n t d e fi l o l o g i a
clàssica, francesa i hispànica de
la UdL.
A la tarda, els alumnes van
poder participar en uns tallers
simultanis rotatius en llengua
francesa, “Les couleurs de la
francophonie, du Québec à la
Réunion, La Tchatche i Ça parle
français La BD, c'est chouette”.
I com a cloenda de l’acte, vam
poder gaudir de l’audició d’unes
peces musicals amb arpa per
Berta Puigdemasa,
Va ser un dia molt intens,
immersos en un món francòfon
del que en podem fer una
valoració molt positiva.

Cultura i Valors Ètics
per Núria Curto
Professora de cultura i valors ètics
•••

A "Cultura i Valors Ètics" ens agrada expressar els nostres pensaments,
emocions i sentiments, d'una manera lliure i sòlida.

Els alumnes “francesos”
per Evelin Nicolaeva i Sara Gàmez
2n Batxillerat Batxibac
•••

Al novembre, els estudiants del BatxiBac de l’any passat van venir a
l’institut per donar-nos consells i per
respondre a les nostres preguntes i a
les nostres inquietuds pel que fa a la
prova externa del mes de maig i
també, per als estudis que volem
cursar l’any que ve. Molts d’ells
estudien ara a diferents universitats
franceses. Roger Bergua i Jorgina
Borràs a l’Université de Montpellier

Paul Valéry on fan una Licence de
Psychologie i de Sciences. Licence de
Biologie: mécanismes du vivant.
respectivament. A Lyon, en Josué
Camarero a
L’INSA, Préparatoire
pour faire Génie Industriel/Mécanique
et Conception (GMC). I l’Adrià Gómez,
a l’université Claude Bernard Lyon 1.
Faculté des Sciences, on cursa una
Licence STS sciences de l'ingénieur
mention génie civil. A Toulouse, la
Rosa Sanclemente, que està estudiant
una Licence de Sciences de l'homme.
Anthropologie et Ethnologie. I la
M a r i a H e r n à n d e z , qu e e s t u d i a
Psicologia a la Universitat de Lleida.
Per tant, la informació de primera mà
que n’hem obtingut ha sigut molt
valuosa per a nosaltres i essencial
també per decidir-nos sobre què
estudiar l’any que ve i, sobretot, on
estudiar, fent decantar a molts de
nosaltres per aquesta opció que és
França i que no queda més lluny de les
nostres possibilitats que qualsevol
altra universitat catalana o

espanyola. El fet de conèixer les seves
experiències i la seva primera
impressió d’aquest país que ens és tan
pròxim i la llengua, literatura i
història del qual estem estudiant
durant aquests dos anys, ens ha sigut
de molt profit, per la qual cosa, entre
tots, qualifiquem l’experiència de molt
positiva i constructiva.
D’altra banda, també vam aprofitar
per preguntar-los per l’examen del
Batxi-Bac i la seva experiència en
aquest àmbit, demanant-los consells i
recomanacions que també ens han
sigut molt útils i, en certa manera i
dins del possible, ens han
tranquil·litzat força, tot i que els
nervis encara els tenim.
En definitiva, esperem que aquest any
també tinguem sort i tot surti bé, i que
el nostre esforç es vegi recompensat,
ja que si bé obtindrem dos títols,
també hem hagut de treballar el
doble!

Només un vianant
per Dolores Garcia

vam adonar que feia fred, molt
fred. Era un primer de gener del
83 gelat, amb temperatures sota
zero i el primer que vam fer fou
anar al “Sacre cor” a escalfar-nos
les mans i després de la gran
catedral vam anar passant per
altres esglésies per seguir
escalfant-nos.
Aquell dies a Paris varen ser
trepidants, tot era diferent al que
estàvem acostumats a veure al
nostre país que tot just començava
Sacre Cor. “Oh quin fred!!!”
allò que s’anomena “La transició”.
Als matins anàvem als museus i
joies arquitectòniques que calia
Final de curs, final d’etapa, orles,
visitar i a les nits fèiem nostres
pas de l’Equador, les vacances
els carrers i els locals d’oci:
amb el pares i d’altres fites per tal
cafeteries, parcs, avingudes. De
d’organitzar un viatge no les vaig
tots els llocs nocturns recordo
viure en la meva infància ni
adolescència. El meu primer
viatge fora d’Espanya el vaig fer
qu a n e s t av a a l ’ ú l t i m a ny d e
carrera i perquè anava amb un
grup de gent més gran entre els
que hi era el meu germà, d’altra
banda no m’haguessin deixat anar.
Anàvem catorze persones i vam
passar la nit de cap d’any en el
Talgo Barcelona- París. Joves com
érem ens ho vam passar d’allò
més bé, pels passadissos, als
compartiments...aleg ria a dojo. Una imatge de la cova de jazz
En arribar a la capital de la llum o
de l’amor, com vulgueu, ens em
Cap departament llengua i literatura castellana
•••

amb especial nostàlgia una cova
de jazz anomenada La Huchette
Bona música, bon ball, bona
companyia. El sabor de la
mostassa, que per mi tenia gust de
benzina, la pèrdua d’un barret
verd meu però al cap d’una de les
companyes de viatge, l’anècdota
de voler desesperadament una
sopa d’altre dels companys.... Van
ser uns dies especials i de molt
aprenentatge, principalment, pels
contrastos entre una manera de
viure la vida, la dels parisins, i la
nostra. A París he tornat d’altres
vegades només amb un dels del
grup i totes elles amb moments
memorables. Potser uns altres
vianants us en parlarien... Jo
mateixa puc relatar les altres
vegades que l’he visitada, però
serà més endavant. Ara calia

San Luis des Invalides

A g e n d a 21

per Maria Guallar, Roger
Martínez, Ares Martínez i
Andreu González
•••

El passat 3 de novembre es va
celebrar al Saló de Sessions de
l'Ajuntament de Lleida l'acte de
signatura de compromís de la
10a edició de l'agenda 21.
Presidien l’acte l'acalde de
Lleida Àngel Ros, el tinent
d’alcalde i regidor de Promoció
i Gestió de l’Hàbitat Urbà,
Rural i la Sostenibilitat, Fèlix
Larrosa i la biòloga Esther
Fanlo.
Del total de 73 centres
educatius de Lleida que
participen enguany en aquest

projecte educatiu municipal,
vam assistir-hi alumnes i
professors dels 15 centres que
a qu e s t c u r s i n i c i ave n o
renovaven el seu projecte.

renovables, recollida selectiva i
tractament de residus, estalvi
energètic, plantació d’arbres i
foment de l’ús de la bicicleta,
entre altres.

L'agenda 21 escolar és un
programa educatiu impulsat
per la Paeria de Lleida en el
qual s’adhereixen centres
escolars, famílies i infants per
tal de realitzar projectes
relacionats amb el medi
ambient a favor d'un món més
sostenible.
Alguns dels projectes que s’han
desenvolupat el darrer curs
han estat relacionats amb
hor ts escolars, estudi del
funcionament d’energies

Sortida tutoria 4t ESO
per Helena Barrufet
4t ESO
•••

El pasado viernes 23 de octubre
todos los alumnos y alumnas de
4º de ESO fueron de excursión al
Besiberri.
Salieron muy temprano del
instituto, pararon a medio

camino para desayunar y más
tarde llegaron.
Entonces empezaron a subir la
montaña, pero la mayoría se
cansaron cuando llevaban menos
de la mitad para llegar a los
lagos. A algunos les costó
bastante pero para la hora de
comer todos habían llegado al
destino. Allí sacaron sus comidas

y se pusieron a comer. Algunos
alumnos junto unos profesores
subieron más arriba y luego
bajaron y volvieron a Lleida.
Todos se lo pasaron muy bien,
fue una salida muy divertida y
enriquecedora, los alumnos
estuvieron en contacto con la
naturaleza y estuvieron todos
unidos.

Racó de lectura
LA BUENA
REPUTACIÓN
IGNACIO MARTÍNEZ DE
PISÓN
(Zaragoza, 1960) ha
recibido este 2015 el
Premio Nacional de
narrativa por esta novela (ed. SeixBarral –biblioteca breve-)
La obra de 636 páginas es una
novela compuesta por “novelas” de
cinco de sus personajes. Así,
tenemos la novela de Manuel, la de
Mercedes (que son los abuelos); la

novela de Miriam (una de las hijas);
la novela de Elías y la de Daniel (los
nietos. Hijos de Miriam). Todas estas
visiones nos trasladan desde los
años cincuenta a los ochenta del
siglo pasado y recorremos, junto a
los protagonistas, diferentes lugares
de la geografía española: Melilla,
Tetuán, Málaga, Zaragoza y
Barcelona.
La trama se centra en los avatares
de una familia con sus proyectos de
vida, sus ilusiones, sus desilusiones,
sus secretos inconfesables. Todo esto
narrado con una gran inteligencia y

maestría. Martínez de Pisón es un
escritor que se documenta
concienzudamente y sabe trasladar
al papel de manera muy sabia los
más pequeños detalles de las épocas
y del día a día de los personajes que
evoca.
La buena reputación supone un
recuerdo de la presencia de judíos en
la España de los años 50,
especialmente en Melilla, según
palabras del propio escritor, que
añadió que su obra responde a una
curiosidad que sintió de un “rincón
de España que estaba en la
penumbra”

de ces existences vouées à la même
banalité derrière une façade sociale
plus ou moins reluisante. Ainsi dans
Cet homme et cette femme un couple
part en week-end. Ils roulent sur
l'autoroute en direction de leur
maison de campagne à bord d'une
voiture luxueuse. Chacun plongé
dans ses pensées, garde le silence. Il
ne se passe rien mais en moins de
quatre pages Anna Gavalda parvient
à rendre poignante la solitude de ce
couple sans enfant, sans amour qui a
depuis longtemps renoncé à la vie

pour s'investir exclusivement dans la
recherche d'un cer tain confor t
matériel. Il arrive d'ailleurs, comme
dans la nouvelle qui donne son titre
au livre, que celui qui se croit seul et
oublié de tous ait une bonne surprise.
Car le recueil d'Anna Gavalda reflète
fidèlement la vie comme elle est, avec
ses joies et ses peines ordinaires, c'est
sans doute ce qui explique le succès
extraordinaire qu'il a rencontré,
inhabituel pour le premier livre d'un
jeune auteur et surtout pour un
recueil de nouvelles.

T H E C I R C L E B Y family that spends every summer on
their private island. However, not
DAVE EGGERS
every summer is the same - when
by E. Lockhart
something happens to Cadence
We Were Liars focuses during the summer of her fifteenth
on the theme of self- year, the four "Liars" (Cadence,
a c c e p t a n c e , f a m i l y Johnny, Gat and Mirren) re-emerge
m o r a l s , a n d t h e two years later to prompt Cadence to
possibly-deadly consequences of one's remember the incident.
mistakes. It is centered on a wealthy

Emily Jenkins (born 1967), who
sometimes uses the pen name
E. Lockhart is an American writer of
children's picture books, young-adult
novels, and adult fiction. Translated
into 23 different languages.
Considered Summer 2014 novel by
Time

JE VOUDRAIS QUE
QUELQU’UN
M’ATTENDE
QUELQUE PART
ANNA GAVALDA
Il se passe peu de choses
dans les nouvelles d'Anna Gavalda,
pas d'événement exceptionnel, de
rebondissement inattendu, rien que
le cours ordinaire de la vie et c'est ce
qui en fait le charme. L'absence de
sensationnel excelle à rendre le vide

ELS DIMARTS AMB
MORRIE
MITCH ALBOM
Aquest llibre es llegeix
com una novel·la tot i
ser una crònica real.
Morrie Schwartz és un
v e l l p r o fe s s o r a l a
universitat de Brandeis
(Massachusetts), que s’està morint
després d’haver contret la malaltia de
l’ELA, que afecta el sistema neurològic
(la mateixa malaltia del físic Stephen
Hawking): «L’ELA és com una espelma
encesa: et consumeix els nervis i et
deixa el cos fet una pila de cera».

L’obra és bàsicament les converses
que Morrie i un antic alumne, Mitch,
mantenen, sempre en dimarts, en el
tram final de la vida de Morrie. Es
parla de la mort, però sense gens ni
mica de dramatisme; en realitat, es
tracta d’un cant constant a la vida.
Morrie plora i s’autocompadeix, però
això no dura gaire, perquè de seguida
s’aixeca i diu: «Vull viure». Com més
assistim a la degradació imparable del
cos del vell professor, més es referma
el secret de la vida: desfer-se de les
coses equivocades i aferrar-se a
l’amor, un amor necessàriament
projectat cap als altres («L’amor
sempre guanya»). Morrie hi aclareix el

sentit de la vida: «El més important de
la vida és deixar sortir l’amor i saber
deixar-lo entrar»). No és un llibre
religiós, sinó un llibre basat en
l’experiència; pot semblar un llibre
d’autoajuda, però és un llibre de
pensament. A part del tema central,
c o n t é u n r e t r a t d e l ’A m è r i c a
contemporània i fa una reflexió sobre
el concepte de “cultura”. La malaltia
de Morrie ha aconseguit reunir,
després d’un temps de distanciament,
el vell professor i l’antic alumne, però
també ha fet apropar fins al malalt un
gran nombre de persones que li
escriuen, l’envolten i l’estimen.

Una mica de tot
Dolores Garcia Giménez

dicen que Karl Ove “se embarca en
una exploración proustiana de su
pasado y desmenuza la historia de
•••
Reflexió sobre llibres, cinema su propia vida hasta obtener las
“partículas elementales”. El
i música perquè pugueu
resultado es una historia universal
gaudir-ne en aquestes
de los combates – grandes y
vacances de Nadal
pequeños- que todos debemos
librar en nuestras vidas, una
novela tan profunda como
absorbente que nos atrapa desde la
primera página, escrita como si la
propia vida de su autor estuviera
en juego”
Professora de Llengua i Literatura
Castellana

Literatura.

forma de novelar una realidad
personal que pocos y pocas se
a t r e v e r í a n a a b o r d a r. M e
sorprendió el detallismo con el que
era capaz de recordar acciones y
sentimientos de quince o veinte
años atrás. Y, especialmente, me
inquietó la sinceridad y la osadía
(si no son artilugio literario) con
las que se enfrenta a su propia
vida y la hace pública.

CINEMA
Un dia perfecto
Fitxa tècnica

Esta novela se publicó en España
e n s e p t i e m b r e d e 2 012 . E n
Noruega en 2009. Es una novela
para adultos. La obra mezcla
ficción y realidad y es ésta tan
descarnada y salvaje que ha hecho
que parte de su familia se haya
querellado contra él. Su aparición
causó gran conmoción. Parece ser
que después de un bloqueo creativo
tras la muerte de su padre, el
novelista decidió escribir sobre el
acontecimiento y, de esta manera,
empezó la construcción de esta
saga que ocupa seis libros. La
muerte del padre es la primera
del conjunto. En ella se nos van
explicando detalles de su presente
pero mayoritariamente domina la
retrospección. Así vivimos con un
detallismo increíble cuestiones
sobre las inseguridades de la
adolescencia y muchos de los
descubrimientos que se hacen en
esa difícil edad: las relaciones con
su padre, su hermano, los amigos,
la música rock…

El Berlingske Tidente, de
Dinamarca señala que “esta novela
se sitúa en el terreno de la gran
literatura, la de Marcel Proust,
Robert Musil y Thomas Mann, y se
manifiesta como narración y
reflexión… Knausgard muestra su
gran talento al crear una obra de
arte con materiales que
habitualmente son personales,
privados, secretos”.
El Aftenposten de Noruega nos
habla de que la novela es: “Una
confesión dolorosamente sincera,
un triunfo sin igual, una lectura
adictiva, un suicidio literario, una
ambiciosa pieza de hiperrealismo,
un libro de una originalidad
asombrosa”

Títol original: A perfect day.
Direcció: Fernando León de Aranoa.
Interpretació: Benicio del Toro
(Mambrú), Tim Robbins (B.), Olga
Kurylenko (Katya), Mélanie
Thierry (Sophie), Fedja Stukan
(Damir), Eldar Residovic (Nikola).
Director de fotografia: Alez
Catalán A. E. C.
Direcció de producció: Luis
Fernández Lago
Direcció d’art: César Macarrón
Muntatge: Nacho Ruiz Capillas
Pais: España. Año: 2015. Durada:
105 min. Gènere: Drama.
Guió: Fernando León de Aranoa;
basat en la novel·la Dejarse llover,
de Paula Farias.
Distribuidora: Universal Pictures
Intenational Spain.
Estrena a Espanya: 28 Agost 2015.
Qualificació per edats: No
recomanada per a menors de 12
anys.

Para mí la lectura ha supuesto un
impacto como en su momento lo
Cada obra puede leerse de manera fue “Missing” de Alberto Fuguet,
independiente o como parte de un de la que ya hablé en otro número Aquesta és una de les últimes
ambicioso proyecto. Los críticos de la revista. Un impacto por la pel·lícules que he vist al cinema de

Una mica de tot
la que pugui parlar en aquesta
revista. Ja no hi és als cinemes
però. De tota manera els
comentaris poden servir per al seu
visionat en vídeo o d’altres mitjans.
La pel·lícula ens porta a la Bosnia
de 1995 on un grup de cooperants
intenten extreure d’un pou el
cadàver d’un home que algú ha
llençat deliberadament per
malmetre l’aigua potable. Trobar
una corda que els pugui ajudar es
converteix en tota una odissea.
Amb un estil molt proper al
western, som testimonis dels
problemes, les actituds, les
maneres d’interpretar el món que
tenen els diversos personatges.
En conjunt és una cinta atractiva i
que pot tenir diverses aplicacions
pedagògiques i lúdiques.

MÚSICA
Sense les dones no hi ha
música
Laia Terré
2n Batxillerat

•••

programes de concert és gairebé
una anècdota, només un petit
grapat s’han establert dins del
repertori “habitual”.

seves habilitats musicals:
començava a interpretar melodies
i mp r o v i s a d e s a l s d o s a n y s ,
componia amb quatre i iniciava
l’estudi del piano amb la seva mare,
a l'edat de sis, fent els seus primers
recitals públics des dels set. Tot i
cursar estudis superiors, en casarse amb Henry Beach va haver de
limitar la seva gran passió, quasi
abandonant-la, d’acord amb els
desigs del marit. Però quan aquest
morí, ella va poder tornar a la seva
vocació i viatjà a Alemanya com a
pianista virtuosa, interpretant les
seves obres amb gran aclamació de
la crítica.

És fàcil reconéixer els personatges
amagats darrere de noms com
Wolfang Amadeus Mozart o Ludwig
van Beethoven; però qui va ser
Marianne von Martínez? Qui eren
Élisabeth Jacquet de la Guerre,
Paulina Duchambge, María Antonia
Walpurgis de Baviera, Fanny
Mendelssohn, Clara Wieck, Pauline
Viardot-García o Agusta Holmés?
Totes elles van ser destacades
compositores i músics en el seu
temps, de les quals en conservem
Tot i els obstacles, podem trobar
un gran i desconegut llegat.
obres seves de gran qualitat. Un
M a l g r a t l a i mp r o p i e t a t q u e exemple és la Simfonia Galaica,
comportava escriure música essent perfectament comparable amb les
dona en l’època en què van viure, grans simfonies de Brahms. La
elles van seguir fent allò que els Missa en Mi b Major, el concert per
agradava, sovint sota el nom d’un a piano i orquestra o el quintet amb
altre compositor home, d’un piano són algunes de les seves
pseudònim masculí o de l’anonimat. grans obres, equiparables a les de
Rachmaninoff o, com ja hem dit, a
A pesar de les crítiques, les
les de Brahms. La raó per la qual no
innombrables traves i el
va triomfar la seva música és el fet
menyspreu, van desenvolupar la
que estigués firmada per una dama.
seva vocació contra vent i marea,
es van destacar en la composició i Durant molt de temps, doncs, s’ha
formen part de la història de la menyspreat i omès el paper de la
música. Això va ser així en més de dona en la música, en l’art i en
4.000 dones, que són les que es innumerables camps. Així que ja és
troben catalogades des dels temps hora de, no només reconèixer el seu
medievals fins als nostres dies.
esforç i el seu treball, sinó també el
seu gran talent. Si sense dones no
Malgrat això, la difusió del talent
hi ha revolució, sense dones tampoc
femení ha estat obstaculitzada per
hi hauria d’haver música.
impediments socials i culturals, no
només en el camp de la música.
Ara, però, en honor a totes les
dones de la història que van
treballar sense cap reconeixement,
en honor a les grans oblidades,
tenim l’oportunitat de valorar tot el
seu esforç i, en aquest cas, la seva
obra.

Un dels casos que voldria destacar
és el d’Amy Beach (1867-1944),
Avui en dia, el fet que apareguin pianista i compositora americana.
noms de dones compositores en els Des de molt petita va mostrar les

LLIBRE RECOMANAT PER ANNA
M. GAYA
L’any 1049, Arsenda, l’esposa del
cavaller Arnau Mir de Tost, rep el
regal d’un joc d’escacs procedent
d’Egipte, les peces del qual són
tallades en cristall de roca pur.
Des del moment que Arsenda les
exhibeix sobre el canterano de la
seva cambra, ella i el seu marit
experimenten la febre d’una nova
joventut. Passats els segles, la
part conservada de les figures de
TÍTOL: CRISTALL DE ROCA
l’escaquer són robades el dia de
A U T O R : F R A N C E S C PA N É Sant Jordi del Museu de Lleida.
(nascut a les Borges Blanques, Llorenç Cotonat, inspector jubilat
dels Mossos d’Esquadra, rep
1955)
l’encàrrec del bisbe de Lleida de
fer la recerca privada dels fets i de

trobar el tresor robat. L’home es
preguntarà si el furt té a veure
amb els diners que els lladres
poden obtenir de les peces de
cristall de roca, un cop descobreix
el secret de la llegenda de
l’escaquer, o bé si té relació amb
els poders que mouen el conflicte
en què viu el Museu de Lleida
Diocesà i Comarcal.

Dues experiències acadèmiques a
l’altra banda de l’Atlàntic.

Oriol Ruiz
Hola, em dic Oriol i aquest any
estic estudiant Primer de
Batxillerat a Estats Units, més
concretament a l’estat de
Tennessee, gràcies a la beca
oferta per la Fundación Amancio
Ortega.
Si em poso a pensar,
ja fa més de
dos mesos que
estic aquí,
lluny de tot el
que coneixia,
amics, família,
institut, etc., i no
mentiré, no han
sigut dos mesos
fàci ls: vaig tenir
problemes amb la
família i em van
canviar a dues cases
que serien temporals
fi n s q u e , f a t r e s
setmanes, em van trobar
la família amb la qual
estaria tot aquest any, i és
absolutament GENIAL.

Realment, els primers dies em
preguntava que què feia aquí, i el
moment en que l’avió es va
enlairar, vaig pensar: on t’has
fotut? Però ara, quan
tots els mals

com una “gran família”. Els
professors estan molt pendents
dels alumnes i només arribar ja
ens estaven ajudant a posar-nos al
dia amb totes les matèries (ja que
els dos nois que estem a l’institut i
que venim amb la beca, vam
arribar 3 setmanes tard). Sé que
sembla una aventura arriscada.
Estar lluny de tot el que
coneixes per un any... sembla
difícil, i ho és. Però el temps
vola, és una oportunitat
increïble i vius l’any de la
teva vida en un país amb
tantes oportunitats com
són els Estats Units. I
fixeu-vos si el temps
vola, que vaig arriba ara
fa gairebé 3 mesos, qui
ho diria? Sembla que
fos ahir.

moments
amb l’altra
família i tots els canvis
han acabat, em sento com a casa.
També he tingut la sort d’anar a
un institut molt petit, en el qual
tothom es coneix i, per tant, és

Per tots aquells que s’hagin
presentat a la convocatòria: No
dubteu un segon de vosaltres
mateixos, no us deixeu endur per
la por i sobretot, penseu en
positiu, perquè els somnis es
compleixen

Alba Bellostas
Hola, em dic Alba i estic gaudint
d'una beca de la Fundació
Amancio Ortega que significa
poder estudiar durant un curs
(1r de batxillerat) a EUA o
Canadà. Jo estic a Canadà.
Només m’agradaria parlar una
mica de com han anat aquests
tres mesos que ja porto aquí des
del dia que vaig marxar fins avui
mateix.

El primer dia a l’institut: entrar i
veure que és tipo peli cadascú amb
la seva taquilla vertical. Molta,
molta, molta gent. Cadenat de la
taquilla: complicat perquè no és el
típic amb clau, és el de girar 2
voltes, 6 dreta, 4 esquerra i 36
dreta altre cop. Molts passadissos
iguals, em sembla tot un laberint…
Primera classe ens
aixequem tots i
s o n a

L’acomiadament no va ser tan
dur com m’esperava, potser
perquè en aquell moment
tampoc n’era del tot
conscient que marxava 10
mesos fora de casa, és
difícil assimilar-ho no tan
per la ment sinó pel cor i
fins que no trepitges
aquestes terres de
l’altre costat de l’oceà
no t’ho arribes a
creure. A més, no volia
marxar amb llàgrimes sinó
amb un gran somriure, amb
l’himne
energia per començar la nova
canadenc,
aventura.
després totes les
L’arribada, dia 2 de setembre, dia notícies del dia per l’altaveu,
del meu aniversari, dia llarg, ple presentacions, ang lès i més
d’emocions i nervis a flor de pell. anglès.
Per fi, després d’un munt d’hores
Al cap d’una setmana tot és molt
d’avió i de traslladar maletes
millor, els passadissos ja em
d’elefant amunt i avall vaig
resulten més familiars i no em
arribar a la casa que seria la meva
perdo al canviar de classes, he
llar durant tot aquest curs, vaig
conegut a molta gent nova, ja
conèixer a la família que m’acull
domino el cadenat de la taquilla
com una més a casa i el meu
després d’una mica de pràctica.
cervell va haver de començar a
Ja no se’m fa tan estrany escoltar
rutllar en anglès.
i parlar anglès tot el dia. Procés
d’adaptació “superbé”, sorpresa
I EL PROPER?
DE QUÈ PARLAREM?
Les millors notícies del trimestre
Especial Sant Jordi 2016
Intercanvis
Crèdits de Síntesi
I..... moltes coses mé
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de la rapidesa amb la que em vaig
adaptar amb tot en general.
Ara ja porto aquí quasi tres mesos
i la sensació que tinc és
contradictòria: sembla que porto
aquí molt de temps perquè tot em
resulta ja molt familiar però
alhora el temps està passant
volant i no em puc creure que ja
porti aquí tot aquest temps. He fet
moltes coses noves, estic aprenent
un munt no només en el tema de
l’anglès sinó també un altre estil
de vida, cultura, clima… A
més estic creixent
personalment també,
descobrint-me més a mi
mateixa, aprenent a
valorar molt més les coses…
No puc estar més agraïda per
estar vivint aquesta
experiència que m’omple tant i
que sé que el que he viscut fins
ara és tot just el començament. I
avui només puc donar gràcies a
ningú en concret i a tothom en
general que m’ha estat recolzant i
ha fet possible tot això.
Per acabar m’agradaria compartir
aquesta frase del Kilian Jornet
que diu “A vegades la vida depèn
d’un pas, una petita decisió que
ens obrirà un camí o ens farà
seguir els passos del que ja està
marcat. Busquem senyals per
entendre per què el camí va per
aquí i no per allà però som
nosaltres els qui em de descobrirho”.
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