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Jocs Olímpics 2008
Aquest any els nens i nenes d’Infantil-Primària han gaudit d’un fi nal de curs ben diferent. Aprofi tant l’avinentesa que 

enguany és any olímpic, i com ja és tradició a l’escola en els darrers anys, ha celebrat uns magnífi cs Jocs Olímpics.

Els Jocs començaren el dia 13 de juny amb una senzilla i emotiva cerimònia d’inauguració. La torxa ens omplia de 

caliu i amb la seva fl ama; la nostra directora la Mercè Velilla encenia el pebeter que ens presidiria al llarg d’aquests 

dies. Seguidament l’esquiadora Cristina Montaner ens convidava amb molta il·lusió i entusiasme a participar de 

la competició. Competicions que ens vam proposar viure-les sota la bandera de diferents valors que més enllà de 

l’esport formen part de la persona humana, i que vam col·locar en un magnífi c arbre, 

símbol de la persona i del seu creixement. 

Finalment l’Himne Olímpic sonava i la bandera dels cinc continents s’hissava per onejar al llarg dels 5 dies a fi  de 

donar per inaugurats els Jocs.

El dilluns 16 començà la competició, i repartits en diferents espais (Serrahima, l’Escola i la Piscina) els atletes pele-

grins van començar les proves per les quals s’havien preparat i que els tindrien immersos en l’esperit Olímpic. 

Tots hi van posar el millor de si mateixos des del més petits fi ns al més grans: 

saltant, corrent, nedant, jugant … gaudint de l’esforç personal i del treball en equip.

I el dia 19 els arribaven a la seva fi  i amb ells també donàvem fi  al curs escolar i rebíem amb gran sorpresa i emoció 

la visita d’un esportista com el Roger Grimau (Capità de les secció de Bàsquet del Futbol Club Barcelona) que en el 

seu missatge de clausura ens felicitava per haver viscut aquests dies, passant-ho bé, fent esport, 

i compartint amb els amics grans moments fent esport. De ben segur que tots guardarem en el record els grans 

moment que hi hem viscut. 

Per acabar, el mateix Roger apagava la fl ama que ens presidia i es posava així punt i fi nal 

als Jocs Olímpics 2008 a l’Escola Joan Pelegrí. 

Arribava l’hora de cantar 
l’Hora dels Adéus 

amb els grans i els petits, 
tot desitjant un 

bon estiu a tothom!!!



El dia 7 de febrer els nens i nenes de P3 van anar 
d’excursió a una granja. Tots estaven molts con-
tents del que havien vist. A la granja i van veure 
porcs, ovelles i cabres, gallines, galls i pollets, 
ànecs, cavalls i també van poder tocar els co-
nillets i les cabretes i fi ns i tot els van deixar 
munyir una vaca que va ser l’activitat que més 
els  va agradar.
També els van donar de mejar a les gallines i a la vaca 
Margarida, una vaca molt simpática segons diuen.

No cal dir que els hi va agradar molt l’excursió i els hi agra-
daria tornar-hi per conèixer més animals i poder jugar molt i 
molt.

Natalia Munoz i Gisela Vicien
Alumnes de 6è A de Primària

Entrevista als nens de P-3C

Visita a la granja
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El passat mes de març els nens i nenes de P5 van anar al parc de Bombers de Barcelona. Cadascuna de les classes i va anar un 
dia diferent. Els vam fer un entrevista per saber totes les coses que havien après i això és el que ens van explicar.
El primer que ens van dir és que estaven fent un projecte sobre els bombers, i per això van decidir anar a visitar-los, per saber-ne 
més coses. Al parc els van ensenyar els camions que tenen, els diferents vestits que utilitzen segons les emergències. 
De totes les activitats el que més els va agradar va ser baixar per la barra dels bombers i veure un camió antic per dins. Per acabar 
la visita els van passar un vídeo molt entretingut  sobre els bombers.
Després de la visita ens van dir que els agradaria tornar-hi, i a molts d’ells els  agradaria, fi ns i tot, ser Bombers de grans. 

En arribar a la classe, van fer un treball per completar el projecte que estaven fent, que va consistir en fer un camió de plastelina 
ben maco.

Paula Alcazar, Laura Marti i Gemma Moya 
Alumnes de 6è A de Primària

Els Nens 
de P5 van 

als Bombers
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Els nens i nenes de P-4 han anat de colònies aquest any a Can 
Vilalta, a Moià. Aquestes han sigut les seves primeres colònies i 
estaven tots molt emocionats. Nosaltres hem anat a fer-los una 
entrevista per saber com s’ho havien passat. Tots estaven molt 
contents i ens han contestat amb molt entusiasme. 

Tots van coincidir a dir que s’ho havien passat d’allò més bé a 
Can Vilalta i que els havia agradat molt la casa. Però el que més 
els va agradar va ser en Neptus, l’extraterrestre. També van fer 
molts jocs divertits, i el que destacaven era el Joc de nit en què 
van haver de buscar coses per en Neptus, va ser molt divertit 
per ells.

Finalment diuen que alguns es van posar nerviosos a l’autocar, 
però com que els van posar la pel·lícula del Peter Pan el viatge 
va ser tranquil.
Tots van tornar amb ganes de repetir l’any vinent.

Sara Sicluna, Mireia Moscat, 
Laia Soler i Albert Rodriguez
Alumnes de 6è A i B de Primària

Les 1es Colonies dels de P
-4

Les 1es Colonies dels de P
-4



El passat més de maig els nens i nenes de primer van anar de 
convivències a Can Pic. Una casa molt bonica en plena natura 
que els va agradar molt i molt. Per arribar-hi van agafar un au-
tocar ben equipats per anar a passar-ho bé. La casa era molt 
gran, maca i  que semblava una masia i això ja els va motivar 
d’entrada. 
Les activitats que més els van agradar, van ser  els  tallers. Tam-
bé van tenir temps perquè els expliquessin  històries,  per cons-
truir cabanes i  jugar molt a futbol en un camp molt i molt gran, 
de sorra.
Quan va arribar el dia de marxar, no tenien moltes ganes de tor-
nar perquè s’ho estaven passant genial. Tots esperen tornar-hi 
l’any que ve i passar-ho igual de bé.

Pau Cuadrado, Ricardo Garcia i Victor de Pablo
Alumnes de 6è B de Primària

Els de primer marxen 
de convivències
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Els nens i nenes de 2n. van anar de convivències a Mas Suro els passats dies 
28, 29  i 30 de maig.  S’ho van passar molt i molt bé, expliquen que hi havia 
bassals i els agradava saltar-hi i esquitxar-se, cosa que els  semblar  genial. 
Van fer moltes activitats com per exemple: apicultura, malabars, molts jocs i 
fi ns i tot van anar d’excursió al castell de Cartellà. 
A la nit feien jocs com: un joc de pistes, un dia  van rebre la visita d’un mag i 
de diferents personatges, i un altre van fer una festa de pijames !!! 
De les convivències van anar i tornar amb autocar i no se’ls va fer pesat,  
perquè els  van posar pel·lícules.
El més important és que tots voldrien tornar a anar de convivències una altra 
vegada a Mas Suro !!

Aina Queral
Alumna de 6è C de Primària

Les Convis 
de segon
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Els nes i nenes de 3r van anar de colònies els dies 28, 
29 i 30 d’abril a l’estany De Banyoles al Vilà , una casa 
que segons alguns  tenia molt bones instal·lacions 
però que per uns altres no.

Les activitats que van fer van ser : Olimpíades en les 
quals  van fer diferents esports i el que més va agra-
dar a la canalla va ser tirar amb arc,també van fer 
salts de bany ,i una espelma … tot els  va agradar.

A la nit van fer un joc de por  i a alguns els  va fer por 
,però a uns altres no .

Tots els nens s’ho van passar millor del que 
s’esperaven abans de venir , i alguns al principi ni vo-
lien anar de colònies però al fi nal sí que hi van anar i 
s’ho van passar genial.

Marta, Eva, Clara

COLÒNIES 3r 
Estany de Banyoles
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Els nens de 4t han anat de Còlonies a Mas 
Batllori. Van anar-hi els dies 7, 8, i 9 de maig. 
Ens han explicat que la casa era molt gran i 
bonica, i que hi havia un gos i burros.
Les activitats que van fer van ser variades, 
com per exemple: jocs  de nit i tallers de 
supervivencia. Van construir cases niu, van 
poder tocar rèptils i amfi bis … i de tot plegat 
en van treure una gran experiència i en van 
aprendre moltes coses.
De tot, el que més els va agradar, va ser el 
gos, el burro, la supervivència, i com no, el 
fet de poder tocar rèptils. Els  agradaria molt 
repetir l’experiència a Mas Batllori.

Andrea Jordà i Ariadna Porta 

Alumnes de 6è C de Primària 

Còlonies 
a Mas Batllori
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Convivènicies de 5è

Els alumnes de 5è van anar el pasat més de març de colònies a Sant Martí de Sesgueioles. 
No els  va fer gaire bon temps: el primer dia va fer molt vent, en feia tant que transportava la 
neu de les muntanyes i semblava que nevés, això feia que fes bastant fred també. 

Allí van fer moltes activitats, però les que més els  van agradar van ser: fer cabanes i algun 
joc dirigit. També van fer excursions pels volts de la casa, com per exemple van anar fi ns al 
Molí de la Roda, i fer un reconeixement de l’entorn.
El menjar afi rmen que estava molt bo ! I el que més els va agradar van ser les habitacions 
que eren de 2persones, i el que menys va ser la marató i el fet que un pagés que no va ser 
gaire simpàtic.

En defi nitiva, s’ho van passar  GENIAL!!! D’ allò més bé!

  

Mar Miral, Andrea Sillero, Gemma Sanchez
Alumnes de 6èB i 6èC de Primària
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Colònies a 
Tuixent de 6è

Els nens i nenes de 6è hem anat a Tuixent, un poblet situat a l’Alt Urgell a 
passar les nostres últimes convivències de primària. Hem anat a Tuixent per 
esquiar, concretament a fer esquí de fons i ens ho hem passat molt bé.
Cada matí pujàvem amb autocar a les pistes. Hi havia cinc grups des dels 
que en sabien més, fi ns als que menys, però tots ens ho passàvem molt bé 
esquiant i fent jocs. Tots els monitors eren molt simpàtics i amables. L’últim 
dia ens van donar un diploma i un caramel.
Cada tarda, també fèiem diferents jocs que preparaven els nostres monitors. 
Per així no avorrir-nos.

A la nit fèiem jocs, però també representacions, històries, jocs de mímica... 
Però el que la gent més esperava era la Disco !!! L’última nit tothom estava 
impacient perquè arribés el moment de començar-la.

L’últim dia tothom estava trist perquè ens n’havíem d’anar, però sempre re-
cordarem aquestes convivències com les millors convivències de primària !!!

Laia Soler i Sara Sicluna
Alumnes de 6è A i C de Primària

12



Passatemps

w a t e r p o l o f

x f a s t u v y i t

y e u u t z r b l u

z m k t q w x a e j

u n z p b g ç s t k

r a c n f o w q i l

u g p n o l l u s m

g j d i i f o e p s

b v c s e i n t u u

m z y x v w u t k p

SOPA D’ESPORTS
En aquesta sopa de lletres hi ha 6 paraules 
relacionades amb el tema dels esports. 

A veure si pots trobar-les. 

A U S T R I A Q F G H P J K B

U R U G U A Y H J N Q W J L R

S T J F H J K I G F K I G A A

T P U Y G B N M L E P O P A S

R J T J D S A X H Q W Q P V I

A K U A V H B X J I S R A E L

L L I P B G F X U C R W E R X

I P O O N B V C I R F Q B V C

A N I H C V C V L F R A N Ç A

W E Q Z M C E N O X X A S D F

Q Z X E J X S M P Z Z Z X C V

C A N A D A A P O R T U G A L

PASAPARAULA
Completa tot l’abecedari, amb la paraula defi nida. 

A  Líquid incolor que no té ni gust ni olor. 

B  Aparell per a saber la pressió atmosfèrica. 

C  Característica de les coses que fa que les poguem veure. 

D  Presentació d’una imatge o d’una persona o d’una cosa. 

E  Una persona ho és quan només es preocupa d’ella mateixa i mai no 
ajuda els altres.

F  Xuclar i treure fum del tabac. 

G  Vaixell antic de guerra i de comerç, gros, alt i sense rems.  

H  Ganxo petit de ferro per pescar. 

I   Llengua amb que s’expressa i parlar una nació o un poble. 

J  El fet de deixar de treballar. 

K  Tipus d’esport de lluita d’origen japonès. 

L  Local que té els aparells i els materials necessaris per fer investiga-
cions i experiments científi cs. 

M  Persona que no es troba bé. 

N  Resultat de comptar els elements d’un conjunt. 

O  Greix que a temperatura ambient és líquid. 

P  Un mamífer que sembla un ós petit i que han portat a Madrid. 

Q  Unitat de massa que val mil grams. 

R  Lloc on es troben dos parets. 

S  Substància per endolcir els aliments. 

T  Aparell que permet rebre les imatges del so. 

U  Capa dura que creix a la part fi nal dels dits. 

V  Que té molta edat. 

W  Aigua en anglès.  

X  Vent que bufa del sud-est. 

Z  Lloc on es troben animals diferents fora del seu habitat.  

A:(Aigua) B:(Baròmetre)C(Color)D:(Dibuix)E:(Egoista)F:(Fumar)G:(Galió)H:(Ham)
I:(Idioma) J:(Jubilació)K(Karate)L:(Laboratori)M:(Malalt)N:(Número)O:(Oli)P:(Panda)
Q:(Quilo) R:(Racó) S:(Sacarina) T:(Televisió) U(Ungla) V:(Vell) W(Water) X:(Xaloc) 
Z:(Zoo)

Creat per: Laia Puente, Paula Reixats, Oscar Rodriguez 
i Dani Ortiga. Alumnes de 6è C i B de Primària

Sopa de lletres

Busqueu a la sopa de lletres 
el nom de 10 països.
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Els nens i nenes de 3r van anar al Museu Picasso el dimarts 15 de  maig. 
Van agafar el metro i es van dirigir cap al museu. Un cop allà van fer un 
taller que els  va agradar molt  i els va permetre aprendre moltes coses 
per ampliar el seu projecte. 
En acabar, a l’escola van pintar quadres molt bonics imitant els de Pi-
casso. El projecte va ser molt divertit per ells i van estar dues setma-
nes treballant-lo. Ara tots se senten orgullosos de tot el que han aprés 
d’aquest important pintor. 

Marc Martinez i Daniel Rincon
Alumnes de 6è B de Primària

Visita 
al Museu 
Picasso
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Centenari del 

Palau de la Música

El Palau de la Música Catalana va ser construït fa cent anys 
i volia ser una mostra de les aspiracions col·lectives d’un 
poble per a potenciar la seva cultura musical més enllà de 
les seves fronteres. El Palau és el refl ex de la societat que el 
va veure néixer a principis del s.XX.

Aquests any els nens de Cicle Superior vam anar-hi a es-
coltar un magnífi c concert i vam poder veure els canvis que 
s’hi han fet per a celebrar aquest centenari. L’edifi ci ha estat 
restaurat i això feia que estigués esplèndid. Ja que el Palau 
de la Música és d’una arquitectura molt bonica,  basada en 
el Modernisme, i es fa mirar d’allò més. 
L’edifi ci el va projectar el genial arquitecte, Lluís Doménech 
Montaner per encàrrec de l’Orfeó Català. 

El Palau va néixer amb ganes d’estar obert al món i amb 
ganes de donar a conèixer la música. I aquesta idea l’ha 
fet arribar fi ns als nostres dies com a un important símbol 
cultural del nostre país.  

Salma Naki, Milena Pallarés, 
Ainhoa Serra
Alumnes de 6è A i C de Primaria
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Mercè Velilla vs Núria Fauquier

Entrevistem el passat i el present de la direcció de Primària. 

Com veuen els canvis des dels  respectius càrrecs.

EL CARA A CARA

Entrevista a la Mercè Velilla; 
directora de l’escola Joan Pelegrí

1. Per què vas decidir deixar de ser professora i ser directora? 
I què t’agrada més? Perquè és un canvi de feina dins de la ma-
teixa escola. Ara m’agrada més treballar de directora perquè encara 
n’estic aprenent i tot és nou per a mi. 2. Tens moltes responsabi-
litats? Et sents atrafegada? Sí, bastant i depèn molt del moment. 
3. Quantes hores diàries treballes? Et semblen moltes? Unes 7 o 
8 hores. Més que no semblar-me sufi cients, penso que en caldrien 
moltes més. Una escola porta molta feina. 4. Aquest és el treball que somiaves tenir? No, quan vaig començar pensava 
treballar de mestra i això ha vingut després. 5. Trobes a faltar alguna cosa del càrrec d’abans? La relació que tens amb els 
nens i nenes quan ets tutora. 6. Et sents més respectada que abans? No. Amb els companys igual, potser pels nens una mica 
més. 7. Et penedeixes d’alguna cosa de la teva nova feina ?  No, perquè ha passat poc temps i no n’he tingut. 8. Et poses 
“nerviosa” en fer coses que no havies fet abans? No, no gaire. 9. Has notat diferència del principi de curs al fi nal? Sí, 
perquè al principi no sabia què havia de fer i ara ja sé què fer i com fer-ho. 10. T’ha agradat respondre aquestes preguntes o 
t’ha molestat? Quina t’ha cridat més l’atenció? M’ha agradat. La de si em sento més respectada.

Sara Sicluna i Laia Soler
Alumnes de 6è A i B de Primària

Entrevista a la Núria Fauquier; 
antiga directora de l’escola Joan Pelegrí

1. Quins canvis has notat en passar de directora a mestra? L’ ho-
rari molt marcat, la feina és bastant diferent. 2. Creus que la nova 
directora ho farà tan bé com tu ho feies?  Sí, estic segura que sí. 3. 
T’hagués agradat continuar sent directora? No m’hagués importat, 
els quatre anys que porto és un bon període. 4. Qui t’hagués agradat 
que fos la nova directora? Ja m’està bé qui ho fa. 5. Què prefereixes 
ser directora o mestra? Ara mestra, tot i que també m’ha agradat 
l’altra feina. 6. En quin curs haguessis volgut tornar a fer classe? 
A segon o primer però m’agrada més el que faig, 3r. 7. Quants anys 
fa que ets directora? Porto quatre anys fent de directora. 8. Quats 
anys portes a l’ escola? Porto 21 anys en aquesta escola. 9. Com 
et vas sentir quan et van dir que ja no series la directora? Molt bé. 
Ja sabia que eren quatre anys en el càrrec. 10. Et respecten igual en  
passar de directora a mestra? Sí, i  tant que sí. 

Aina Queralt i Marina Lopez
Alumnes de 6è B i C de Primària
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Quants anys fa que estàs a l’escola? 
Fa 10 anys que treballo a aquesta escola.

 
T’agrada el teu treball? 

Sí, molt. És molt agraït.

Quina és la teva assignatura preferida? 
L’anglès que és la meva especialitat i la història.

T’agradaria ser directora de l’escola? 
No, no és un càrrec que em motivi.

Quina és l’assignatura que no t’agrada gens? 
El coneixement del Medi Natural.

Quina ha sigut la millor classe de tots els anys que treballes a l’escola?
Totes han tingut coses molt bones i no tan bones. Cada grup classe és diferent.

T’agrada el teatre o el cinema? 
Les dues coses molt, no sabria triar-ne una per damunt de l’altra.

Quina és la teva pel·lícula preferida? 
M’agraden força les dels germans Cohen i destacaria la de Fargo.

Què t’agrada més dels cursos d’aquest any? 
Res en  especial i moltes coses en concret en cadascun. 

M’’agraden tots tres perquè els conec des de quart i a tots hi trobo coses molt interessants.

Arnau Hervaz i Aitor Cantalapiedra
Alumnes de 6è A i B de Primària

Entrevista a 
la Núria Suñé Güell
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El dia 1 d’abril els nens/es de 6è A, B i C varen anar al Parlament 
de Catalunya, situat al parc de la Ciutadella, al costat de Zoo.
En arribar al Parc ens van separar en dos grups. Així un gaudia 
del Parc i esmorzava mentre l’altre veia l’interior del Parlament. 
Els dos grups van veure el fi ll de Jordi Pujol i també  l’Artur Mas 
i van poder parlar amb una diputada de CIU.
Perquè seguissin bé la visita els van donar un llibret d’activitats  
per omplir on s’explicava  com es feien les eleccions a la sala 
d’actes. També van anar-hi  i van explicar els llocs on s’asseien 
els diputats més importants.   
També van veure el Saló de les sessions, el Saló dels Cane-
lobres, el Saló Rosa, el Saló Gris, la Rotonda, el quadre del 7 
de novembre que el va pintar el sr. Tàpies i les maquetes del 
Parlament. 
Quan varen acabar van completar els quadernets, fent un dibuix 
de la façana del Parlament o bé, d’un element característic del 
Parlament per a enviar-lo a un concurs.
Finalment van passejar per la Ciutadella i van veure l’església, 
l’antic  Institut Escola, el Mamut i l’ estàtua del General Prim. Va 
ser una visita molt interessant.

Eva Sotillos, Laura Mart, 
Joan Manel Sinués i Victor Losilla
Alumnes de 6è A, B i C de Primària

Visita al Parlament  

de Catalunya
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Aquest any per tercera vegada a l’escola s’ha organitzat un con-
curs d’escacs a les hores de pati. El concurs va començar a 
mitjans de novembre.

Els primers dies s’hi ensenyava  a jugar i després es tractava 
de fer el major nombre de partides  i anar classifi cant-se per 
a poder guanyar el concurs. El qui guanyava la partida tenia 
dos punt i el qui la perdia un. Hi havia 43 participants d’entre 
tots els cursos que hi participaven que, anaven des de  3r 
fi ns a  6è.

Als qui hi havien anat més dies els donaren a més un 
diploma per obserquiar el seu esforç i constància. 

Els premis fi nals del concurs van consistir del 4t al 
10è classifi cat, en un diploma especial i els 3 pri-
mers una copa. Els guanyadors d’aquest any van 
ser en primer lloc en Marc Torrents, en segon lloc 
va haver-hi empat entre l’Albert Sotillos i l’Oriol 
Sánchez i, fi nalment, el tercer lloc va ser per 
en Dídac Carbonero.
Tots els participants van gaudir molt de les 
estones del concurs i ja pensen a prepa-
rar-se de valent per a poder participar 
de nou l’any vinent i poder ser els nous 
guanyadors.

Alumnes de 6è de Primària
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Concurs d’escacs
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El dia 12 de maig es va llevar gris a l’Escola Joan Pelegrí. No hi havia infants al pati, ni soroll a les aules… només l’omplien 
la buidor, la impotència i la incomprensió de saber que l’Àngel Sampériz, el Sampe ja no era entre nosaltres. 
Des de feia més de trenta anys exercia de Mestre d’Educació Física a l’Escola. Apassionat de l’esport mai es va cansar 
d’utilitzar-lo com a eina per a fer créixer com a persones els seus alumnes i durant tot aquest temps ha estat un referent 
humà per a tots ells i també ho ha estat per als seus companys. Pou d’experiència per a tots nosaltres, amb el Sampe no 
deixaves mai d’aprendre alguna cosa nova i, des de la pau interior que respirava, et transmetia la força per tirar endavant 
sota una visió positiva de les coses, i sempre des de l’interés per la feina ben feta i dedicada als alumnes. Proper, senzill, 
humil, amic dels seus amics, i company sempre que calia, així era l’Àngel.
Ell ens va ensenyar moltes coses dia a dia i per agrair-li tot el que ens ha donat, la comunitat educativa va decidir fer un 
llibre recordatori en què  poguessin participar l’alumnat, els mestres, el professorat, i tothom qui sentís la necessitat de dir 
a l’Àngel el que signifi cava per ells. A través d’aquest recull d’escrits, tots hem evocat pensaments, sentiments, sensacions 
i hem creat  un diari únic dedicat a ell.   

Avui un “Àngel” més vola pel cel... i el seu record, les seves paraules, la seva grandesa personal, i la grandesa dels seus 
ensenyaments resten en tots nosaltres petits i grans, i és això, el gran valor del que vam rebre d’ell, el que cal que conser-
vem al fons del cor per sempre més. 

Bon viatge Àngel! 
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Carta de la Conxita Borrás 
a la Comunitat educativa de l’Escola Joan Pelegrí.
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El dia 17 d’abril uns alumnes de l’escola Joan Pelegrí, concretament els de la classe de quart E, vam visitar una de les 
colònies tèxtils més importants durant l’últim terç del segle XX, la Colònia de Borgonyà situada a Sant Vicenç de Torelló.

En dues hores vam poder descobrir els secrets d’aquesta colònia que  va permetre endinsar-nos una mica més en la 
història encara recent de Catalunya. Quan vam arribar a la colònia plovia, però això no va ser impediment per fer la visita. 
Començàrem veient un vídeo introductiu on diversos treballadors explicaven les seves experiències dins la colònia, amb 
fotografi es de la seva vida en ella. En acabar i sortir de nou a l’exterior, la pluja havia baixat d’intensitat i això va permetre 
que la visita fos més productiva

Recorregut de la visita
Primerament, visitàrem la zona industrial tot entrant dins la fàbrica veiérem les calderes i en sortir, la xemeneia. Quan vam 
ser fora, la visita va tenir un caire més dedicat a l’estil de vida dels treballadors de la colònia. Passàrem per davant la casa 
del metge, com també la de l’administrador. Més tard, vam poder entrar en una casa d’un obrer, amb tots els detalls de 
l’època encara intactes. Els carrers de Borgonyà ens van transportar a uns altres temps, encara es podien veure els detalls 
enjardinats que van instaurar els escocesos a la colònia seguint les directrius del seu país. Després de visitar el casino-
teatre, que avui en dia es continua fent servir per fer concerts, visitàrem la zona esportiva. Va ser l’últim que vam veure 

abans de tornar al nostre lloc de partida, la que va ser casa bressol, ja amb la pluja amainada i deixant sortir el sol 
en el seu lloc.

Borgonyà, una colònia única 
La colònia de Borgonyà va ser en la seva època una de les més importants. No tan 

sols per la seva producció si no pel seu tracte als treballadors, els quals 
tenien un munt de serveis al seu abast, com ara teatre-casino, casa 

bressol, economat, metge i fi ns i tot una zona d’esports, on 
els treballadors disposaven d’un equip de futbol, 

esport que van descobrir i aprendre grà-
cies als instauradors de la colònia, 

d’origen escocès. A més 
a més, i justament 

per aquest 

Visita a la Colòn   a 
      de Borgonyà
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origen, aquesta colònia va ser una de les més enjardinades i 
decorades. El terreny de Sant Vicenç de Torelló, en un principi 
sec i sense vegetació, es va transformar en un lloc ple de zones 
verdes a l’hora de crear la colònia.

Conclusió
Amb aquesta visita, vam poder aprendre i saber com vivien i tre-
ballaven els obrers d’una colònia durant el segle XX. Penso que 
les seves condicions de vida no eren tan diferents a les nostres, 
o com a mínim això passava a Borgonyà, on els administradors 
de la colònia seguien al peu de la lletra aquesta frase “ Si vols 
que treballin bé, han de viure bé”. Amb un nivell de vida ac-
ceptable com el seu, no em sembla estrany que els benefi cis la 
convertissin en una de les colònies tèxtils més importants. 

1. La visita va començar a la fàbrica número 1 i la seva xemeneia, que en 
aquests moments és la part més alta de tota la colònia tot i que  abans ho 
era l’església,  ja que el capellà volia que la religió estigués per sobre de 
tot.

2. Més tard, vam visitar l’Església.

3. Vam continuar la visita visitant anant al lloc per on entrava l’aigua per do-
nar moviment a les màquines de la fàbrica

4. L’aigua, abans de ser utilitzada, passava per una màquina que 
s’encarregava de treure la brutícia que tenia.

5. Després, vam entrar a una de les fàbriques on hi havian les calderes, que  
produia energia a partir de l’aigua, com també de donar calefacció als treba-
lladors i humitat a l’ambient, necessari per la fabricació del cotó.

6. Després de visitar la part industrial de la colònia, és a dir, les fàbriques i 
tots els seus elements, vam conèixer el lloc on vivien els treballadors i el seu 
ambient. Tenien de tot, des d’un economat per comprar el que necessitaven 
per menjar, un metge propi i, fi ns i tot, un teatre-casino, que encara es con-
tinua fent servir.

Reportatge 
fotogràfi c
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L’inici de la sortida va començar amb una mica d’explicació del 
parc i d’algunes curiositats.
Aquest va iniciar el funcionament l’any 2005. Propietat d’ACCIONA,  
està dotat amb 33 aerogeneradors AW1500 (d’ACCIONA Win-
dpower), i es va ampliar  amb la dotació de 17 aerogeneradors 
més que encara no estan en funcionament total i que completen 
un total de 50 aerogeneradors en el parc.

Cada aerogenerador té una potència de 1500KW (si ho com-
parem amb el primer parc eòlic, que estava situat a Roses any 
1992, la potència del qual era d’uns 75KW veiem el gran progrés 
que s’ha aconseguit en els darrers anys). 
El parc de Rubió té una producció anual d’uns 3.180MWh i cada 
aerogenerador té capacitat per subministrar energia a 1000 llars 
domèstiques. 

Si ens endinsem més en el aerogenerador…
…està format per tres parts principals, les quals s’anomenen 
torre, gòndola i aspes.

La torre com ja ho diu els seu nom és l’estructura que sustenta i 
eleva tot el molí. Aquesta torre està fabricada amb acer i té una 
alçada d’uns 80m (i una massa de 120t), la gòndola és la part del 
molí que connecta les aspes i la torre, i que conté els elements 
que permeten passar de l’energia mecànica a elèctrica. Té una 
llargada de 12,5m i una massa de 65t. Per últim tenim les aspes, 
aquestes fetes de fi bra de vidre. Són les encarregades de trans-
formar el moviment del vent en moviment giratori del rotor, tenen 
una alçada de quasi 37,5m i una massa de 8,8t (comencen a 
funcionar quan el vent supera els 11km/h i s’aturen per segure-
tat quan aquest arriba als 65km/h).

A part dels aerogeneradors, el parc també consta d’una sub-
estació que es dedica a acabar de preparar l’energia per tal que 
arribi a la xarxa tal i com la necessitem.

A la sortida també hem tingut el privilegi d’endinsar-nos dins 
d’un aerogenerador i observar-ne el funcionament. Perquè això 
sigués possible, aquest havia sigut aturat prèviament.
Dins n’entès una mica millor el control i funcionament.

Visita al parc eòlic 

de la  Serra del Rubió

El passat dia 20 de febrer vam anar a visitar el parc eòlic de la 

Serra del Rubió. Aquest parc eòlic rep el seu nom degut a cau-

sa de la situació entre Rubió i Òdena.
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• Catalunya disposa d’11 parcs eòlics, els quals generen  el 3% 
de l’energia total. Ara mateix estan en procés 30 projectes més, 

els quals suposarien un 11% de l’energia total.
Els projectes tenen una certa durada ja que hi ha molts estudis 

i alhora es precisen uns requisits mínims 
(com 2100h de funcionament a l’any a ple rendiment). 

Serà l’energia eòlica l’energia del futur? •

Curiositats
• Saps quin és el consum energètic d’una escola 
com la nostra al llarg un any?
Doncs aquest consum és d’uns 720MWh/any, 
al·lucinant veritat?

• Cada quant temps creus que es planteja la re-
novació dels parcs eòlics i dels aerogenerador 
que el formen?
Aquest plantejament es faria al voltant dels 20 anys, 
ja que com hem vist després del primer parc eòlic 
a Catalunya, en passar 13 anys l’evolució dels co-
neixements i del rendiment de l’aprofi tament de 
l’energia ha sigut molt notable.

• Saps quants quilograms de CO2 són alliberats a 
l’atmosfera per tal de produir la mateixa energia 
que la del parc eòlic en una central tèrmica?
Doncs,  són alliberades 105.000tn. I parlàvem de 
quilograms?

• Saps quin dispositiu electrònic ha fet augmen-
tar notablement el consum energètic en els da-
rrers anys?
Estem parlant del dispositiu Stand-by, un pilot de 
color que forma part dels electrodomèstics d’avui 
en dia.

Després de gaudir d’aquesta interessant visita ens 
fa pensar... És important que la producció energètica 
sigui neta. Però no ho és més un consum intel·ligent 
i lògic d’aquesta per tal que la producció dismi-
nueixi?

Marc Domínguez Torres

1r de Batxillerat E
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CONCURS SANT JORDI LITERARI EN CATALÀ I CASTELLÀ

CATALÀ

Poesia. ACCÈSSIT > Títol: La sequera, un somni o una realitat? • Autor: Miquel Caro Mansa
Narració. PRIMER PREMI > Títol: En efecte • Autora: Lorena Vives. 
ACCÈSSIT > Títol: Dos mesos de la meva vida • Autora: Paula Moreno Silvente

CASTELLÀ

Narració. PRIMER PREMI > Títol: Paranoia en Central Park • Autora: Marta Laforet Coll. 
ACCÈSSIT > Títol: Un caso más para el detective Audrey • Autora: Maria Palomino Bañón
ACCÈSSIT > Títol: El reino subterráneo • Autor: Norman Saez Larrea

TERCERA CATEGORIA (PRIMER CICLE D’ESO)

CATALÀ

Assaig. PRIMER PREMI > Títol: Somiar • Autora: Montse Lara Pastor
ACCÈSSIT > Títol: El poder de la llibertat • Autora: Anna Gibert Forcen
Poesia. ACCÈSSIT > Títol: Realitats equivocades • Autor: David Martrat Bartola
ACCÈSSIT > Títol: Els països catalans • Autor: Jordi Ortiz de Antonio
Narració. PRIMER PREMI > Títol: Sense tu • Autora: Élia Riudavets Herrador
ACCÈSSIT > Títol: Realitats equivocades • Autora: Laia Fita Pizarro
ACCÈSSIT >  Títol: El terrorífi c • Autor: Marc Agudo Aragües

CASTELLÀ

Poesia. PRIMER PREMI > Títol: Palabras • Autora: Marina Pérez Albesa
ACCÈSSIT > Títol: Ansias de libertad • Autora: Anna Gibert Forcen
Narració. PRIMER PREMI > Títol: Vuelta a casa • Autora: Alba Marcé García
ACCÈSSIT > Títol: La infi ltrada • Autora: Maria Sinues López

PREMIS  SANT JORDI

SEGONA CATEGORIA (SEGON CICLE D’ESO)

CATALÀ

Narració. 
PRIMER PREMI > Títol: I segueixo bromejant • Autor: Álvaro Cuartielles Florenciano
PRIMER PREMI > Títol: Subornant el jurat • Autor: Víctor Gómez Gironés
Poesia. PRIMER PREMI > Títol: Poema no titulat per no condicionar-ne 
la interpretació IV • Autor: Víctor Gómez Gironés
ACCÈSSIT > Títol: Un crit a l’esperança, Catalunya! • Autora: Marta Berzas Velasco

CASTELLÀ

Narració.PRIMER PREMI >Títol: Cartas sin remitente • Autor: Guillermo Blasco Jiménez
ACCÈSSIT > Títol: Sueños de demencia con mi amor platónico... • Autora: Raquel Uroz Fernández
ACCÈSSIT > Títol: Y sigo pensando • Autor: Álvaro Cuartielles Florenciano
Poesia. PRIMER PREMI > Títol: Desafi ando el arie / el frio • Autor: Víctor Gómez Gironés
ACCÈSSIT > Títol: Cartas de amor • Autor: Pol Larraza Martín
ACCÈSSIT > Títol: Eres música • Autora: Paula Riquelme Fenoy

PRIMERA CATEGORIA (BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS)
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EN EFECTE

Ella no ho sabia. Em refereixo a la Mireia, però tots ens adonàvem 
que estava perdent la memòria.
Aquella tarda, quan ella contemplava la nostra mare asseguda al jardí 
sota l’ombra del cirerer, s’esbrinava als seus ulls un no sé què, que 
es podia confondre amb una espurna d’amor, potser de compassió... 
Possiblement, la Mireia recordava la seva infància feliç.
O no?
No. No era això.
La nostra germana havia oblidat les vegades que la mare l’havia con-
solat quan s’havia disgustat amb les amigues. Havia oblidat les tardes 
que la gronxava al parc del costat de casa cantant-li qualsevol canço-
neta d’aquella època. Ja no es recordava de les vegades que l’havia 
arropat quan, a les nits fredes d’hivern, es despertava cridant-la per 
qualsevol ximpleria d’aquestes que espanten les nenes petites... que 
si tinc un malson, que si vull un got d’aigua... i tantes altres coses que 
demanen les criatures quan només necessiten una abraçada. Tampoc 
no semblava recordar el gust dolç de les maduixes que no faltaven a 
taula a l’hora del berenar.
Quan es banyaven juntes, la mare feia màgia amb les bombolles de 
sabó: les feia esclatar bufant-les i, si tancaves els ulls, et podies imagi-
nar que et banyaves en un riu d’aigua tèbia envoltada per les olors del 
bosc: l’espígol, les pomes silvestres, l’herba verda i fresca...
Aquell dia, quan contemplava la nostra mare asseguda al jardí sota 
l’ombra del cirerer, la Mireia no va poder esperar les postres per dir-
li que no la volia més a casa seva, que amb els bessons ja no es podia 
fer càrrec de cuidar-la, que, com que estava delicada de salut, millor 
estaria en una residència on la podrien atendre d’allò més bé.
–Veuràs que bé hi estaràs, mama. T’anirem a visitar sovint –li expli-
cava amb una mirada poc sincera.

La mare no va respondre res, ni tan sols va plorar. Imagino que s’ho 
veia venir.
La Mireia havia oblidat tot el que la dona havia fet per ella en el pas-
sat.
I nosaltres ens vam adonar que la nostra germana havia perdut la 
memòria.
En efecte, l’havia perdut.
Una mica, com tots nosaltres.

LA SEQUERA, UN SOMNI O UNA REALITAT?

Cada dia ho repeteixen més,
no ha plogut en l’últim mes
la falta d’aigua ja és constant

i és un tema molt preocupant.
Ni una gota a muntanya ni a mar
l’aigua ja falta fins i tot a la llar,

restriccions i restriccions,
però els embassaments buits fins al fons.

Rius i rierols
ja baixen tot sols,

l’aigua ja no els acompanya
ni tan sols a la muntanya

Ha passat un any
i el problema s’ha fet més gran.

Dos cops a la setmana només em puc dutxar
i ,si ho faig després de les deu, ni una gota ja caurà.

L’Ebre i el Llobregat
han quedat secs com el blat

fins i tot el Francolí
ja no aporta ni un rajolí.
Les fonts estan tancades
i les piscines barrades.

Els camps de golf s’han acabat,
sembla que per fi se n’han adonat.

La gent no s’ho podia imaginar,
i això que ens van avisar,
ara tot són lamentacions

i s’inicien les primeres emigracions.
La meva família a Catalunya s’ha de quedar

no tenim prou diners per poder marxar.
Les restriccions es van intensificant

fins que ja no hi ha cap mesura més gran.
Un bon temps ha passat
i finalment he emigrat.
Ara sóc al Regne Unit

aquí em puc dutxar dia i nit.
Però mentre el diari llegia

he observat una gran fotografia,
era el Parc de la Ciutadella, i ja no era verd,

era com un petit desert.
He despertat,

i la primera pregunta que m’he formulat
ha estat:

és un somni o una realitat?
Ràpidament m’he aixecat,

i ho he comprovat
fins al lavabo he anat

i l’aixeta he girat.
Instantàniament, aigua ha rajat,
però corrent l’aixeta he tancat

estava molt espantat
la sequera era un somni, però també és una realitat.

I si l’aigua no aconseguim conservar,
la vida a la Terra s’acabarà,

perquè tots volem que el Parc de la Ciutadella sigui ben verd,
i no un petit i calorós desert!

Primer Premi • Autora: Lorena Vives

Accèssit • Autor: Miquel Caro
27



Després d’una llarga nit dins les cabines del tren, per fi  vam arribar a Granada. La 
primera visita va ser a la catedral i vam continuar pel barri de l’Albaicín on vam poder 
gaudir d’un fantàstic ambient típic del sud i d’unes magnífi ques vistes de Granada 
(en què cal destacar l’Alhambra) des del mirador de San Nicolás. I aquella nit... 
festa!

El diumenge va ploure, però això no ens va impedir la visita més esperada 
del viatge: l’Alhambra. Alguns van pujar a peu i altres en autobús però a les 
dues tots estàvem allà per entrar a veure aquesta gran meravella.
Aquesta va ser l’última nit que vam passar a la ciutat. Uns la van passar de 
festa i els altres van anar a prendre alguna cosa a les teteries àrabs.

Al dia següent vam anar cap a Còrdova a trobar-nos amb els altres grups, amb 
els quals vam visitar la Mesquita. A les quatre ja vam haver de separar-nos altre 
cop, ells per anar cap a Granada i nosaltres per continuar cap a Sevilla.

El dimarts vam començar per anar a la plaça d’Espanya, on ens 
vam fer la típica foto a la província de Barcelona. El mateix dia 
vam visitar també l’Alcázar de Sevilla i ens vam poder perdre 
unes hores pels seus jardins.
A la nit vam intentar sortir de festa i vam anar al carrer Betis, però 
com que era un dia laborable no vam tenir massa opcions...

El dimecres va ser l’últim dia que vam estar a Andalusia. Vam 
començar el dia visitant la catedral de Sevilla i la Giralda, i la 
resta el vam tenir lliure per fer les compres d’última hora i acabar 
de preparar-ho tot per marxar, ja que al vespre ens esperava 
l’autocar davant de l’hotel per tornar cap a Barcelona.

A la fi  vam arribar a casa el dijous al matí, després d’un curt 
però intens viatge que marca el fi nal d’una etapa de les nostres 
vides.

María Canelo i Cristina Riera
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El viatge de fi de curs 
de 2n de batxillerat 
a  Andalusia
El viatge va començar el divendres dia 16 de febrer, un dia després dels exàmens fi nals (res 
millor per desconnectar i oblidar-nos dels estudis per uns dies). 
Vam quedar a l’estació de Sants a última hora de la tarda per acomiadar-nos de les nostres 
famílies i començar el viatge cap a Andalusia. Els grups A, B i E amb l’Anna González, el Xavier 
Trullols i la Rosa Soler vam agafar el tren rumb a Granada mentre que les classes C, D i F amb 
el Víctor Ranera, la Loli Sabán i la Montse Gusi van anar cap a Sevilla.
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CONCURSOS MATEMÀTICS

EL passat 4 de juny gran part de l’alumnat de 2n d’ESO va participar en la XXI 
Triatló Escolar de la ciutat de Barcelona. 
Va fer dos entrenaments previs a la competició i així conèixer el recorregut i 
les difi cultats de la prova.
El primer va ser a la piscina de l’escola on vam fer sèries d’ una distància 
similar a la de la competició i el segon dia vam anar a la Vila Olímpica al lloc 
on realitzaríem la competició per fer el recorregut de bici i cursa.
Finalment, el dia de la prova,  havíem de nedar 50 metres a la platja de la 
Bogatell, sortir ràpidament de l’aigua, vestir-nos i pujar a la bici per a recórrer 
3 km. I per últim havíem de córrer 2 km. fi ns on acaba el complex esportiu de 
la Mar Bella. Era tot molt autèntic, anàvem amb un xip lligat al turmell i en al-
guns punts passàvem per sobre d’una catifa de control. A la línea d’arribada, 
l’avituallament on recollíem una beguda i una peça de fruita. Després vam 
tenir temps per banyar-nos a la platja.
Al cap d’uns dies dia vam anar a l’INEFC a recollir els premis; la nostra escola 
va rebre dues copes (Eduard Perea i Jordi Vizcaino) i 8 medalles  (Aniol Colla-
do, Pere Eixarch, Marc Díaz, Esteve Gonzàlez, Anna Narbona, Laura Bertran, 
Núria Ollé, i Maria Palomino, respectivament) i un premi especial a l’esforç i 
la superació (Jing Kai)
Preneu nota els de primer, perquè el proper curs us toca a vosaltres!

Esteve Gonzàlez  Segon d’ESO E

XXI  TRIATLÓ

Ja fa gairebé una dècada que l’Escola Joan Pelegrí participa en els concursos de Matemàtiques promoguts per diferents 
institucions:

• El “Fem Matemàtiques”: concurs de problemes en grups per a l’alumnat de 6è de primària, 1r i 2n d’ESO.
• Les “Proves Cangur”: resolució de questions individuals i en un temps màxim per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO 
i 1r i 2n de Batxillerat.
• Els “Problemes a l’Sprint”: resolució de problemes concurrents en grup per via telemàtica , on es classifi ca 
l’escola que envia abans totes les respostes correctes. Es realitzen tres fases al curs, una per cicle: superior de 
primària, primer cicle d’ESO i segon cicle d’ESO.

En tot aquest temps l’alumnat de l’escola han obtingut resultats satisfactoris. Re-
cordem noms com en Francesc Fité, la Flàvia Gómez, en Cristian Carod...i molts 
altres que van gaudir amb aquestes petites aportacions al coneixement de la Ma-
temàtica .
Després d’uns cursos amb resultats més que dignes, aquest curs un grup de 6è 
de primària (Iris Fernández, Laia Solé i Eva Domínguez)  i un grup de 2n d’ESO  
(Víctor Gonzàlez, Albert Muñoz, Miquel Caro, i Alex Marín) van restar classi-
fi cats per la segona fase del “Fem Matemàtiques” el passat 19 d’Abril a l’IES el 
Castell d’Esparraguera. I no es va acabar aquí, sinó que la Iris Fernández de 6è 
de primària i en Víctor Gómez de 2n d’ESO es van classifi car per a  la fase fi nal el 
passat 17 de Maig a l’IES Cendrassos de Figueres. 
Volem felicitar al alumnat participant i a les seves famílies per tant que ens han fet 
gaudir de la “festa de les Matemàtiques” que suposa la participació en aquests 
concursos, als participants d’aquest curs i als de cursos anteriors. És molt satis-
factori veure a  gairebé  200 o més alumnes apassionat-se per les matemàtiques i 
descobrint noves i curioses aplicacions d’aquesta fantàstica ciència.
Tots el professorat de l’Àrea de Matemàtiques, tant de primària com de secun-

dària, volem animar-vos a participar en aquests concursos, descobrireu la importància de la matemàtica en el món i en 
la ciència i el més important de tot, gaudireu durant unes jornades i a més coneixereu alumnat d’altres escoles amb els 
quals compartireu  l’experiència.
Ànims i participeu de la “Festa de les Matemàtiques”!!!!

Loli Sabán
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El proppassat Iuppiteris Dies  8 de maig de 2008 vam celebrar la II Jornada de Cuina Romana organitzada pels alum-
nes de 2n de Batxillerat que han cursat la matèria de Llatí de la Modalitat d’Humanitats i CS.

Només s’hi ha pogut assistir amb invitació personalitzada entre-
gada pel Professor Responsable d’Organització i calia anar de 
rigorosa etiqueta romana: Túnica i Toga per als Senyors i Stola i 
Palla per a les Senyores.

El sopar ha estat amenitzat amb música d’època romana (creada 
per grups de reconstrucció històrica italians), perfums de moda 
(encens, mirra, roses...), etc. 

No ens pensàvem que el resultat fos tan profi tós i que la satisfacció 
que hem experimentat, una vegada acabada la jornada, seria també 
tan gran. Així ho hem viscut tant els organitzadors com els convi-
dats, que han reconegut haver assistit a un acte diferent i que no es 
pensaven que tot plegat fos tan encomiable.

Evidentment, hem assistit a una “festa”, però no era de disfresses..., 
era una Jornada de Reconstrucció Històrica, festiva i distesa, sí, 
però en la qual la historicitat i la serietat prevalien per sobre de qual-
sevol altre paràmetre. Hem seguit la directriu bàsica dels grups de 
reconstrucció històrica: volem divulgar el coneixement de la història 
antiga romana fent que la gent pugui veure, sentir i tocar.

Així ens hem vestit, en la mesura que hem pogut, tal i com ana-
ven els romans i les romanes d’època clàssica i hem cuinat els 
plats al vell estil. Hem de reconèixer que, majoritàriament, hi ha 
hagut molt bon gust en la tria de vestits, sobretot femenins, i en 
la cura estètica de maquillatges i pentinats.

Necessàriament hem de fer esment de l’elevat nivell gastronòmic 
dels plats cuinats pels organitzadors (els propis alumnes de 2n de 
BTX): la delicadesa i la qualitat amb què s’han elaborat els plats 
han estat tan altes que hem acabat amb quasi totes les existèn-
cies alimentàries i hem experimentat uns gustos diferents, potser 
més naturals, unes combinacions d’aliments a les quals no estem 
acostumats, però que són la base de la nostra Dieta Mediterrània i 
que ens han deixat unes sensacions gustatives agradabilíssimes. I 
com va dir una de les participants...sopar vestida de romana...dóna 
més bon gust als aliments, els assaboreixes més perquè ets dins el 
paper,... ho vius amb més intensitat...tot és boníssim!!!  

Finalment, només cal comentar l’estricte i perfecte comportament 
de tots els assistents, la magnífi ca col·laboració que hi va haver en-
tre tots per organitzar l’acte i l’excel·lent complicitat que ens uneix: 
professors i alumnes creiem en allò que fem, hi posem il·lusió i ga-
nes, i... heus ací els resultats.

Gràcies a totes i a tots (Organitzadores i Organitzadors, Cuine-
res i Cuiners, Perruqueres i Maquilladores [Ornatrices], Convi-
dades i Convidats i, com és de llei i tradició, a  Iuppiter Optimus 
Maximus...) per haver-ho  fet possible.

A l’espai de Llatí i Cultura Clàssica a Batxillerat  del Campus Virtual de l’EJP, al calaix corresponent a “Esdeveniments desenvolupats a l’EJP 
i la FCH relacionats amb el Llatí i la Cultura Clàssica”, hi teniu uns documents que recullen el menú i les receptes, així com un extens recull 
de fotografi es perquè veieu allò que hem organitzat. 

Bonum fructum capere! (Que tingueu bon profi t). 

Ricard Llop. Professor de Llatí, Cultura Clàssica i Llengua i Literatura Hispàniques

Com era un Banquet romà
La descripció del festí de Trimalció que ens ofereix Petroni 
en el seu Satiricó ens permet saber amb força exactitud com 
eren els banquets romans.  

• Els comensals es reunien al triclini, o menjador, una 
sala amb tres llits situats al voltant d’una taula quadra-
da, de la qual tothom se servia. 
• Menjaven reclinats, repenjats en el braç esquerre i 
amb els peus descalços. En cada llit, s’hi instal·laven 
tres persones. 
 • A les cases romanes hi havia com a mínim dos tri-
clinis, el d’estiu i el d’hivern, segons la direcció del sol, 
però a la de Trimalció n’hi havia més. 
• Gairebé sempre menjaven amb els dits (recordem 
que en aquella època no hi havia forquilles, i els gani-
vets i les culleres s’utilitzaven poc) i feien servir tova-
llons, que cada comensal es portava de casa. 
• Els convidats es perfumaven i es posaven corones 
de fl ors, de roses sobretot, perquè creien que els pro-
tegien dels efectes del vi; a vegades arrencaven els 
pètals de les corones per tirar-los dintre dels vasos.
• Abans de començar l’àpat, l’amfi trió oferia una li-
bació als lars, divinitats protectores de la casa. El 
sopar es desenvolupava segons un ritual format per 
costums immemorials, com ara meditar sobre la mort, 
oferir regals i petites sumes de diners, i sovint hi ac-
tuaven músics, ballarins i fi ns i tot gladiadors. A les 
postres es debatien temes fi losòfi cs i literaris, i es re-
citaven versos. 
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Una 
recepta a tall 

d’exemple
Un dels plats que més èxit va tenir entre els comensals assistents al 

banquet romà fou el MORETUM, una pasta de formatge amb all, que 
el gran mestre de cuina romana Apicius descriu així en el seu llibre De 
Re Cocinaria.

Formatge sec picat amb alls i herbes aromàtiques, api, celiandre, i ba-
rrejats amb oli i una mica de vinagre. Apici I. XXXV. 

Però la nostra recepta l’hem extreta de l’Apendix Virgilià, escrit aproxi-
madament al començament de la nostra era, molt més detallat i adap-
table a la nostra època: 

• Ingredients  per  a 4 persones: Formatge de cabra o d’ovella, més 
aviat sec (100 grs), 3 grans d’all, sal grossa, unes quantes fulles verdes 
d’api, unes fulletes de ruda o una altra planta olorosa (Els romans hi afe-
gien farigola, d’entre altres herbes, també es pot afegir: menta, anet, per 
exemple, sempre respectant el gust de qui s’ho ha de menjar, es clar), 
uns grans de coriandre (les fulles tenen un sabor diferent, però també es 
poden fer servir), oli d’oliva per lligar, vinagre, un esquitx.

Com es fa
S’aixafa en un morter uns grans d’all remullats, amb uns grans de sal 
grossa, fulles d’api, una mica de ruda (es pot substituir per fulla d’anet 
o menta, a voluntat), i uns grans de coriandre, tot això es barreja amb 
unes crostes de formatge de cabra o ovella, remenant-ho a poc a poc 
amb oli d’oliva i un esquitx de vinagre. Ha de sortir una pasta que es 
pugui untar al pa.
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UNA VIDA, MOLTS 
VALORS, UN OBJECTIU

El passat 2 d’abril Marta Bàrbara, Helena Miguéiz i alguns dels voluntaris de la campanya 
d’UNESCO, anomenada Joves immigrants i Punt de referència, van oferir una xerrada als 
alumnes de 1r de Batxillerat, amb l’objectiu d’informar sobre la situació actual dels joves 
nouvinguts. 

Ja fa alguns anys que sentim a parlar-ne, que veiem la situació, que ens és tant evident 
que fi ns i tot forma part de la nostra vida quotidiana, estem parlant dels que deixen enrere 
una vida per començar-ne una de nova. Però, fem alguna cosa al respecte? 

Durant la xerrada es va parlar, principalment, sobre els nostres valors i els seus. A primer 
cop d’ull podem pensar que seran totalment oposats, però, realment és així? És evident 
que no és el mateix viure a l’Àfrica que a Barcelona, per exemple, però pensant-ho bé, 
potser no són tan diferents.
Majoritàriament, un jove africà treballa moltes hores diàries amb unes condicions i un sa-
lari pèssims; camina cada dia alguns quilòmetres per obtenir aigua potable, no té l’opció 
d’estudiar, etc. En canvi, nosaltres no ens hem de preocupar de tot això, si tenim set obrim 
l’aixeta i bevem aigua potable, si tenim gana sortim al carrer i disposem d’aliments en bon 
estat, i així successivament. 
Tenint això en compte, quins seran els seus valors? Doncs poder canviar per complet 
aquesta situació i poder alimentar-se per créixer i poder jugar, estudiar, treballar, tenir una 
família, gaudir, ser feliç... Com qualsevol altre ciutadà d’aquí. Perquè per ells això és una 
sort, un privilegi, un gran repte. I què és per a nosaltres? La resposta és ben senzilla, una 
cosa comuna. 

Anem més enllà dels valors, quin és l’objectiu de l’ésser humà, en general? Viure a gust, 
amb gent al nostre entorn que ens estimi i, sobretot, estimar.

També seria interessant preguntar-nos: què passaria si nosaltres deixéssim el nostre ori-
gen d’una banda per arribar a un nou destí? Seríem benvinguts? Podríem iniciar una nova 
vida amb tot el que això comporta? El que sí està clar és la situació actual, ara per ara ens 
preocupa el futur dels nostres i, tanmateix, ens hauria de preocupar el futur de tots, tots.

No és necessari un gran esforç per ajudar, tots 
sabem que, per poca cosa que fem, serà de gran 
ajuda per tots aquells que realment necessiten 
sentir-se acceptats i estimats. 
Siguem optimistes, també, i vegem la part bona 
de l’actualitat, parla, conviu, relaciona’t, com-
parteix, coneix... només així et podràs enriquir i 
créixer com a persona. Perquè tots tenim dret a 
ser feliços.

Elena Juncà Prades
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La policia xinesa ha alliberat 167 nens esclaus que treballaven 
a fàbriques encara que fos il·legal. La policia ho va descobrir 
gràcies a un diari local anomenat ‘’Southern Metropolis Newes’’. 
Quasi tots els nens alliberats eren menors de 16 anys. I es cal-
cula que la majoria tenen entre 13 i 15 anys.
L’operació es va portar a terme a Dongguan, un dels majors cen-
tres d’exportació del país. S’ha trobat 3600 fàbriques amb nens 
menors de 16 anys. La investigació  assenyala que eren com-
prats per ‘’supervisors’’a Liangshan per 500 i 1000 yuanes (46 
euros i  92euros) i més tard eren revenuts a Dongguan.
Penso que això que han fet en aquestes fàbriques és inhumà ja 
que els nens són persones i no màquines de treballar.

Adrià López 2n ESO

TREBALL DE MENORS
A LA XINA

Concert solidari
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Estudis Musicals Atlantida
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Per a més informació, us convidem a visitar-nos: 
Ens trobareu cada tarda de 17 a 20 h. a les aules 

de 3r i 4t de Primària de l’escola (escala blava).
Allà us informarem de tota l’oferta educativa 

que tenim per a nens (a partir de 5 anys), 
joves i adults.

També podeu visitar la nostra pàgina web: 
www.estudisatlantida.com

O bé contactar amb nosaltres a través 
del telèfon 695 943 835 

o bé l’email info@estudisatlantida.com

Estudis Musicals Atlàntida (EMA) té les seves arrels 
en la idea sorgida fa tres anys de la Junta directiva 
i del Director Musical de l’Orfeó Atlàntida, entitat 
arrelada al barri  d’Hostafrancs des de la seva fun-
dació el 1926, d’oferir una formació musical el més 
complerta possible als infants i joves del barri en 
general.
La idea inicial de fer ressorgir corals infantils i juve-
nils que donessin una continuïtat al projecte musi-
cal de l’Orfeó, va desenvolupar-se fi ns a donar lloc 
a  la creació d’una nova  escola de
música per a oferir al barri un concepte novedós en 
matèria d’ensenyament musical.

EMA va començar a funcionar a partir del curs 
2006-2007 utilitzant les infraestructures de l’escola 
Joan Pelegrí, tant les de l’edifi ci de Primària com les 
de Secundària, per a impartir les seves assignatu-
res. Es per aquesta raó que els alumnes d’aquesta 
escola han estat els primers benefi ciaris de l’ensenyament ofert per l’escola. No obstant, Estudis Musicals Atlàntida 
vol ser una escola oberta a tot el barri de Sants, amb una oferta complerta i diversifi cada per a tothom: infants, joves i 
també adults.

La idea bàsica en la qual es basa la nostra escola  és la de complementar l’ensenyament musical que ja es 
dóna en el barri, tot oferint als nostres infants i joves un ensenyament de la música complert i rigorós, amb 
una metodologia pedagògica innovadora i amb uns objectius molt clars: fer créixer l’amor per la música, 
potenciar les qualitats musicals de cada alumne i proporcionar-li un seguiment personalitzat. Tot això 
amb la  base d’un equip pedagògic qualifi cat i coordinat. 

Estudis Musicals Atlàntida té la seva base en un projecte pedagògic sòlid i engrescador en el qual que-
den marcadament refl ectits  tant els aspectes pedagògics propis de l’ensenyament musical d’Occident, 

com altres que fan referència  als que són propis de la pedagogia musical de l’Europa Oriental. 

Volem que l’ensenyament musical sigui el més complert possible, i que sigui a més engrescador per 
als nostres alumnes. És per això que dins el nostre projecte educatiu hem establert donar molta im-
portància als exàmens  que realitzem quadrimestralment dins el nostre centre.
També organitzem periòdicament Audicions tant d’instrument com d’assignatures grupals com són 
Instruments Orff i Cant Coral.
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El passat dia 25/5/08 es va celebrar a Palafrugell la fi nal del jocs esportius escolars de Catalunya. Després 
de la bona actuació a la copa Barcelona 92 (10.5.08) i obtenir la classifi cació pel campionat Catalunya, varem 
obtenir els següents resultats:

• 25mts. esquena benjamí masculí
DAVID GARCIA BURES - Cinquena posició

• 25mts lliure benjamí masculí
DAVID GARCIA BURES - Sisena posició
PAU MORALES MONTES - Setena posició

• 25mts lliure benjamí femení
MARTA GONZALEZ PRIETO - Vuitena posició

• Relleus benjamí 4x25mts lliures mixtes
CLUB NATACIÓ JOAN PELEGRÍ - Primera posició

CAMPIONAT 
DE CATALUNYA ESCOLAR
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CAMPIONAT  DE CATALUNYA DE SINCONITZADA 
ESCOLAR. SEGONA SESSIÓ: RUTINA COMBINADA

El passat 7 de Juny es va celebrar a les piscines Picornell la segona jornada de sincronitzada escolar.
El Club Natació pelegrí va obtenir els següents resultats.

• Categoria menor de 12 anys nivell II: 5a Classifi cades 
• Categoria major de 12 anys nivell I: 2a Classifi cades (Medalla de Plata)
• Categoria major de 12 anys nivell II: 1es Classifi cades (Medalla d’Or) i 8es Classifi cades
• Categoria major de 12 anys nivell III: 2a Classifi cades (Medalla de Plata)
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Espurnes històriques
D’ençà un temps l’arxiu històric de l’entitat ha començat la 
seva tasca. De moment classifi cant tot el material que hi ha-
via al seu abast, també els documents i similars que tenia el 
Dr. Pelegrí.En aquests moments hi ha molta cosa classifi ca-
da; per exemple: tot el material fotogràfi c que va de principi 
segle XX (1904) fi ns entrat el segle XXI. Aquest material foto-
gràfi c, en general, està en bones condicions, fotografi es d’un 
alt interès ja que abasten tot el segle XX. També s’han recu-
perat molts cartells, la majoria dels anys 40,50 i 60, se n’ha 
realitzat una restauració(netejar,arreglar trencats,etc.) i s’han 
desat correctament, el mateix ha passat amb les fotografi es 
de gran format que estaven en pèssimes condicions. Bé,  la 
tasca continua amb algunes incorporacions de material, la 
classifi cació segueix.

Tots aquests “papers” ens expliquen coses que formen part 
del passat i que sols podem recordar o estudiar gràcies a ells, les situacions que ens mostren semblen poc llunyanes, però dintre 
d’uns anys seran l’única font possible d’estudi d’èpoques ja llunyanes.

La fotografi a que us presento correspon als “Follets de Sant Jordi” i és de 1933 quan un estol de joves varen crear al Centre 
Montserrat una secció d’escoltisme seguint l’ideari excursionista d’un militar anglès, Robert Stephenson Smith Baden-Powell.
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