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Descansar és de savis, diuen; i això és el que hem fet durant 
l’estiu. Però ara que ja tornem a la rutina diària quasi ni ens 
recordem de la placidesa de l’estiu. Les aules s’han tornat a 
omplir,  per  sort,  perquè  l’insti  buit  sembla  una  d’aquelles 
pel.lis apocalíptiques del “dia després”. 
I,  un  cop  engegat  el  curs,  el  trimestre  passa  tan  depressa 
que  no  tenim  ni  temps  d’asseure’ns  tranquil.lament,  a  la 
403, com fèiem abans, a discutir sobre quins articles posem 
a la revista i quins no hi caben, a parlar sobre els temes que 
tractarem… Doncs  sí,  l’Antina  se  suma a  l’estrès modern,  i 
l’aula bull, no pas de calor, és clar, sinó per la munió de gent 
que,  cada  cop  més,  s’hi  aplega.  De  totes  maneres,  ja  us 
advertim  d’entrada  que  si  voleu  notícies  fresques  heu  de 
mirar el facebook del centre, nosaltres no tenim el do de la 
immediatesa,  però  sí  el  de  la  redacció  elaborada,  per  això 
ens  dediquem  a  fer  entrevistes,  cròniques,  reportatges… 
així l’INSTI pot tenir de tot! I això vol dir que descansar és de 
savis; però divertir‐se treballant i aprenent, també.  
Aquest  trimestre  no  hem  parat:  castanyada,  sortides  al 
teatre,  al  cinema,  a  caminar,  xerrades,  intercanvis  amb 
alumnes  d’Holanda,  eleccions  al  consell  escolar…  Ja  ho 
veieu: el centre sencer també bull! I, com que l’hem decorat 
i no queda ni un raconet sense un pensament de Nadal, ha 
quedat molt maco! I no penseu que no estem al corrent de 
la  premsa  internacional:  ja  veurem  què  passarà  als  EEUU 
amb  el  nou  president  o,  sense  anar  tan  lluny,  a  veure  on 
anirem a parar amb les noves revàlides i les lleis d’educació, 
que ja n’estem tips de tant de canvi i, en fi, que s’acaba una 
era, definitivament… “¡y es que en eso … murió Fidel!” 
Parlant de “pensaments de Nadal”, els membres de l’Antina 
volem  dedicar  aquests  pensaments  als milers  de  persones 
que han perdut la vida o que han hagut de marxar de Síria, a 
la gent que ha de sofrir la pobresa energètica, als nens que 
no tenen qui els aculli… 
I, com sempre, a tots vosaltres, per llegir‐nos! 
Moltes gràcies i bones festes a totes i a tots! 

EQUIP DE REDACCIÓ
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La Marina, la Luna i el Jordi, sempre al peu del canó.

L’Helena, l’Alejandro i la Clàudia, uns cracks!
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______________________________________________________________________________ 

    QUI SOM? 
Moltes vegades, quan anem per  les aules a preguntar coses sobre  les xerrades, o a entrevistar algú, o a 
preguntar per les sortides... molta gent ens pregunta: Però la revista qui la fa? I això no pot ser, tothom ens 
ha de conèixer. De moment la revista Antina la fem els i les de les fotos, i altres que ja sortiran al proper 
número,  però  la  revista  és  oberta  a  tothom.  Per  participar‐hi  només  cal  que  ens  envieu  un  correu  a 
revistaantina@gmail.com . Apa, animeu‐vos, ara ja sabeu qui som! 

 
 
 
 

 

I recordeu que si voleu participar a la revista 
Antina només cal que ens envieu les vostres 
propostes a 

revistaantina@gmail.com 
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___________________________________________ 

Mireia Folch, Clàudia Font i Tania Ramírez 

 
HEM DEMANAT L’OPINIÓ SOBRE L'INSTITUT ALS 

NOIS I NOIES DE 1r D’ESO 
 

Nosaltres hem anat pels passadissos de la tercera planta i 
hem preguntat a alguns alumnes de 1r d’ESO què els ha 
semblat l’institut, i com han viscut les seves primeres 

setmanes a l'ESO en comparació a primària. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crec  que  el  canvi  s'ha  notat  molt,  tenim  molts  més 
deures en comparació a 6è. També se'm fa estrany el 
fet  de  tenir  professors  diferents  per  a  cada 
assignatura,  ja  que  a  primària  gairebé  a  totes  les 
assignatures  era  el  mateix;  al  principi  m'era  difícil 
poder  recordar  el  nom de  tots  els  professors.  A més, 
trobo que és poc funcional, ja que tot i que cada classe 
té  la  seva  aula,  hem de  sortir  per  anar  a  les  aules de 
música, a idiomes, a tecno, a informàtica… però ara ja 
m’hi he acostumat.  

Gemma García Lario 

Hola, em dic Dayhana i a mi em sembla bé l’institut, 
m'agrada molt perquè  tinc amics  i  cada dia aprenc 
més  coses.  L’edifici  és molt maco,  hi  ha  parets  de 
vidre  i  a  les  classes  s’està molt  bé,  però  el  que  no 
em sembla bé és que les aules donen a uns balcons 
interiors,  i  als  passadissos  no  hi  ha  calefacció  i  de 
vegades fa molt fred. 

DAYHANA   1r D
 

Té molt  bones  vistes.  Penso  igual  que  la  Gemma,  de 
vegades  sobta  la  quantitat  de  deures  que  tenim  en 
comparació a primària, i tampoc no estic acostumada a 
tenir tants professors diferents.  

Paula Gallego Navarro 

Aquest  curs  he  començat  1r  d’ESO.  Em  feia  una 
mica de por  el  que mi hi  podria  trobar.  Les meves 
pors  s’han  dissipat  quan  he  conegut  els  meus 
companys i professors. Els professors ens han donat 
pautes per millorar el nostre rendiment, millorar  la 
convivència i reduir els problemes personals amb els 
companys. La meva impressió ha estat satisfactòria, 
crec  que  podem  superar  el  curs  junts,  alumnes  i 
professors. 
Tot i així, sé que m’enfronto a nous reptes i reconec 
que  em  fa  una  mica  de  por.  M’agrada  el  meu 
institut,  tot  i  que  encara  no  he  fet  més  que 
començar. 

Miryam Ziani San Miguel 1r C

L'institut  em  sembla  igual  que  l'escola,  només  que 
tenim més professors, ens manen més deures i és una 
mica més difícil pel que fa als exàmens i tot això. Tenim 
molts  exàmens  perquè  treballem  molt  i  acabem  els 
temes de seguida. Tinc bastants hores d'extraescolars i 
això  fa que moltes  vegades es  faci pesat haver‐ho de 
combinar amb l'estudi. Per tota la resta, tot molt bé, el 
dia em passa molt ràpidament. 

ANDREA VERDÚ PEREA 1r D
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                                      ___________________________________   Marina Arbós i Luna Nieto 

 
ENTREVISTA a HUGO VIVES, 

ALUMNE DE 2N DE BATXILLERAT. 

 
Hem parlat amb l’Hugo, un company nostre que no vam tenir el curs passat, quan feia 
primer de batxillerat perquè va poder cursar tot el primer de Bat en un institut d’Estats 
Units. Ara, que ja torna a ser aquí, hem trobat molt interessant de poder parlar amb ell 
perquè ens expliqui  la seva experiència.  I hem de dir que no va ser  l’únic alumne del 
centre  que  va  poder  gaudir  d’aquests  estudis,  ja  que  l’Àlex  Barberà,  que  ara  cursa 
segon amb nosaltres, també va viure la mateixa experiència.  
 
Com vas aconseguir aquesta oportunitat? 
Bé, aconseguir tampoc no és que ho puguem dir així, 
jo  ho  vaig  saber  perquè  havia  conegut  una  noia  que 
ho havia fet i vaig buscar la manera de fer‐ho. És una 
empresa que ho fa  i ho vaig buscar pel meu compte, 
no és que aconseguís cap beca ni res. 
Et va acollir alguna família quan estaves allà? 
Sí, vaig estar amb una família d’intercanvi que em van 
acollir, perquè jo vaig fer una redacció i  la van llegir  i 
em van escollir. 
Els horaris deuen ser diferents, oi? 
Sí,  sí.  Vaja,  ara  aquí  també  fem  jornada  sencera  al 
matí, però allí van més aviat i sopen més aviat. 
Va ser difícil acostumar‐s’hi? 
Bé, va ser una mica estrany, més que res pel menjar, 
perquè ells mengen a les 12h i sopen a les 6 o a les 7 
de  la  tarda  i  jo  sempre  tenia  gana  a  la  nit;  però,  bé, 
t’hi acabes acostumant. 
T’agradaria tornar‐hi? 
Sí, la veritat és que vull tornar‐hi, em va agradar molt, 
jo crec que hi tornaré algun dia. 

 
Recomanaries  a  algú  la  teva 
experiència? 
Totalment, si algú em preguntés 
per això, ho recomanaria al cent 
per  cent,  perquè  és  una  nova 
experiència i he après molt. 
Vas fer amics allà? 
Sí home, algú coneixes, sempre, 
sobretot  a  classe.  També  vaig 
fer  bàsquet,  així  que  gràcies  a  l’esport  també  vaig 
conèixer  molta  gent,  perquè  a  més  la  gent  és  molt 
amable  allà,  et  pregunten  d’on  ets,  et  pregunten  de 
tot. 
Et van tractar bé? 
Sí, és el que deia, et preguntaven de  tot  i  també  ‐en 
parlar‐ anaven més lents perquè els pogués entendre 
bé, i es van portar molt bé. 
Va ser difícil estudiar? 
Doncs  una mica  sí,  sobretot  per  la  llengua.  Però,  bé, 
amb una mica d’esforç tot se supera! 

 

Té raó l’Hugo, la clau és l’esforç! Nosaltres li donem les gràcies per haver‐nos dedicat una mica del seu 
temps; i, tant a l’Hugo com a l’Àlex Barberà, els desitgem un bon futur! 

 
 

L’ÀNNIA als ESTATS UNITS 

Àfrica Gibert – 1r de Bat B 

Una altra alumna nostra passarà aquest curs als Estats Units. 
 

Com  ja  vam  explicar  a  l’anterior  revista  Antina,  l’Ànnia  Alventosa  està 
actualment cursant primer de batxillerat a Minnesota, concretament en una 
vila de 8.000 habitants, Oak Grove. Està vivint una aventura  inoblidable, el 
somni americà de milions i milions de persones. Aquesta experiència ha estat  
possible  gràcies  a  la  beca  que  li  va  atorgar  la  Fundació  Amancio  Ortega 
(FAO). 
El 5 de setembre l’Ànnia va arribar als Estats Units, el país on viurà durant tot 
aquest  curs escolar. Allà es va  trobar amb  la  seva  família d’acollida, que  la 
van rebre amb una gran pancarta i amb molta il∙lusió. 

Ara ja fa bastants mesos que està per terres americanes i ens ha explicat que està molt emocionada i que 
el temps li passa molt ràpid. Allà viu com una autèntica americana: menja els plats americans més típics, va  



____________________ LES ENTREVISTES
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ENTREVISTA a JAUME GUASCH, 
ALUMNE DE 1R DE BATXILLERAT  

Isaura Valle – 1r Bat B 

Aquest curs és la IV edició del programa Talent Jove. 
 
Es  tracta  d'un  programa  formatiu  de  física  i  matemàtiques  en  què  s'ofereixen 
coneixements avançats sobre matèries científiques a joves de 1r i de 2n de batxillerat amb 
bones  capacitats  acadèmiques.  Les  sessions  es  fan durant  trenta  dissabtes  al matí  cada 
curs, als campus Catalunya i al campus Sescelades de la URV. 
 

Nosaltres hem volgut conèixer en què consisteix i hem parlat amb Jaume Guasch, alumne de primer de batxillerat, 

que juntament amb alguns companys del centre, assisteix a les classes del Talent jove que tenen lloc a Tarragona. 
 

Jaume com et vas assabentar que es  feien aquestes 
classes?  M’ho  va  dir  la  Mònica,  que  és  la  meva 
professora de matemàtiques aquí al centre. 
Quants  alumnes  sou  i  quina  durada  tenen  les 
classes? A la meva classe som uns 35 o 40, crec,  i  les 
classes  són  de  10  a  12.30h,  tot  i  que  de  vegades 
s’allarguen fins a la una. 

Per  què  vas  decidir  assistir  a  les  classes?  Volia 
aprendre  una  mica  més  de  mates  i  física  que  a 
l’institut. 
Quins altres alumnes del centre hi assisteixen? Aneu 
tots  a  la  mateixa  classe?  Hi  vaig  amb  l’Heribert 
Marín,  l’Alex  Barberà  i  l’Arnau  Ortiz,  tot  i  que  a  la 
mateixa classe només vaig amb l’Arnau. 

 

Els  alumnes  que  prenen  part  en  el  programa  Talent  Jove  han  hagut  de 
superar  una  prova  de  nivell  en  física  i  matemàtiques  i  tots  tenen 
qualificacions  iguals  o  superiors  a  8,5  d’aquestes  matèries  de  4t  d’ESO. 
També han hagut de passar una entrevista i, com en les edicions anteriors, 
s’hi han presentat més candidats que places disponibles; aquest any més 
de cent que optaven a una de les quaranta places del primer curs. Segons 
els responsables del programa, coordinat pel Catedràtic de Física Aplicada, 
Francesc  Díaz,  són  alumnes  que  assoliran  el  nivell  formatiu  que 
s’aconsegueix en el batxillerat internacional. També es pretén estimular la 
seva vocació per la recerca. 
Els professors del curs són Jaume Masons,  investigador de l’àrea de Física 
Aplicada a la URV, Carles Barberà, de l’àrea de Geometria Aplicada, Mònica 
Orpí, que és professora de matemàtiques al nostre institut i el coordinador 
del curs, el catedràtic de Física Aplicada Francesc Díaz.   

als partits de futbol, va a l’institut amb 
el  mític  autobús  groc...  i  en  el  temps 
que  fa  que  hi  és  ja  ha  practicat  dos 
esports de competició: Xcountry  i ball. 
A  més,  ha  viscut  Hallowen,  el  dia 
d’acció  de  gràcies  amb  el  típic  gall 
d’indi,  les  esperades  eleccions,  el 
Thanksgiving  i, ara, Nadal. 
  

Com  ja  veieu  a  les  fotografies,  l’Annia  està  exprimint  al  màxim  la  seva 
experiència a Estats Units, on combina l’esforç i la diversió. Des d’aquí li enviem 
molts records i l’animem a continuar explicant‐nos com més coses millor. 
 

És tot tan emocionant i passa tan ràpid! 
ens comentava l`Ànnia Alventosa. 

Els 80 estudiants que cada dissabte 
participaran a les classes de Talent Jove 

de física i matemàtiques. 
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_______________________________________   Mireia Folch i Clàudia Font 

 

  ENTREVISTA A 

LÍDIA ULLATE 
 

Feia dies que vèiem per  l’institut que una segona professora entrava a  les aules, 
com  si  fossin  dos  professors  per  classe,  i  això  ens  va  cridar  l’atenció.  Ens  vam 
assabentar  de  qui  era  i  vam  decidir  parlar  amb  ella,  tant  per  conèixer‐la  i 
presentar‐la al centre, com perquè ens faci cinc cèntims de la seva experiència, ja 
que ens sembla una feina força interessant. 

Ens referim a la Lídia Ullate i Agramunt, vetlladora. 
 

Hola Lídia. 
Hola noies. 
Què vas estudiar per a ser vetlladora? 
He estudiat pedagogia, no per ser vetlladora però per 
circumstàncies de la vida he acabat treballant‐hi. 
Qui t'ha contractat? És a dir, per a quina associació, 
fundació o institució treballes? 
Treballo per a la fundació Pere Tarrés. És una fundació 
privada sense ànim de lucre, que segurament rep una 
petita subvenció pública. 
Bàsicament, en què consisteix la teva feina? 
És  una  molt  bona  pregunta!  Ben  bé  no  m'ho  han 
explicat, m'ho he trobat, tot i que sé quina és la meva 
funció.  Consisteix  a  estar  en  una  aula  amb  alumnes 
amb dificultats per aprendre i  jo els ajudo i vetllo pel 
bon  funcionament  de  la  classe.  Ajuda  tenir  ben 
present  el  temari  tot  i  que,  com  que  jo  vaig  cursar 
l’ESO, tan sols  fa falta refrescar  la memòria. El que sí 
que és necessari és tenir habilitats amb el tracte amb 
l'alumnat. 
En aquest centre ensenyes alguna assignatura? 
No, tot i que m'agradaria, ja que no tinc la potestat de 
mestra  i no és  la meva  funció. Tan sols vetllo per  les 
necessitats d'aprenentatge dels alumnes. Cada un dels 
estudiants  que  tinc  al  meu  càrrec  té  les  seves 
necessitats,  cada  professor  demana  coses  diferents  i 
cada assignatura (ja que vetllo diverses matèries) és  

 
una història diferent. 
Quantes hores treballes en aquest centre? 
Treballo dotze hores setmanals. 
Has treballat en altres centres? 
Sí, però com a monitora d'extraescolars. És la primera 
vegada  que  tinc  una  oportunitat  com  a  vetlladora  i 
m'està agradant molt. Faig molta feina de preparació 
perquè  els  alumnes  entenguin  les  matèries.  Però  jo 
crec que el potencial d'aquesta  figura encara no està 
aprofitat del  tot; potser ara, que vaig veient  com va, 
ho faria d'una altra manera. 
Ens podries donar la teva opinió sobre el centre? 
Sí,  però  només  fa  unes  dues  setmanes  que  estic 
treballant en el centre, per tant no sé si s'ajusta gaire 
a  la  realitat.  Primer  de  tot  crec  que  teniu  un  institut 
molt  gran  i  maco,  tot  i  que  a  nivell  energètic  no  és 
gaire eficient  ja que es perd  l'escalfor de seguida. De 
moment, a nivell d'organització no fa prou temps per 
fer‐me'n realment una idea, però el que sí que veig és 
que  cada  assignatura  i  cada  professor  és  un món.  A 
més  m'agrada  que  tingueu  tants  recursos  com  una 
biblioteca, una sala d'estudi, etc. 
 

 

 
SANCHO BARBOD VIÑES 

Àlex Expósito i Gonzalo Rodríguez 

I,  també volíem parlar  amb els professors nous,  però  com que quasi  no ens queda espai,  ho 
deixarem  per  al  proper  número,  de  moment  aquí  teniu  uns  “pensaments”  del  nostre  nou 
professor d’Educació física, que ens agrada molt. 
Recorda  alguna  anécdota  de  la  seva 
epoca  d’estudiant?  Sí,  moltes,  m’ho 

vaig passar molt bé, va ser de les millors èpoques. 
Només li farem unes preguntes curtetes, d’acord? Ok! 
Activitat preferida? Fer esport, bàsquet, nedar, TRX… 
Un color? Groc. Una flor? Orquídea.  Un animal? Gat. 
Un llibre de lectura? La sombra del viento. 
Un tema musical? Música Indie (Bigott). 

Un heroi  –o heroïna – de ficció? Superman. 
El  major  defecte?  Ho  hauria  de  decidir  una  altra 
persona. 
La major virtut? La meva implicació en les coses. 
I  ja per acabar: una bona raó per aixecar‐se demà? Fer 
aixecar les meves filles!   
 

Moltes gràcies Sancho, per contestar‐nos! 

Agraïm a la Lídia que hagi parlat amb nosaltres i 
l’encoratgem en la seva nova feina que ha engegat 

amb molt d’entusiasme!
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1. LA 

BIBLIOTECA 

MESTRA MARIA ANTÒNIA 
_        _______________________________________________________________________________________ 

Lara Luján, Melisa Armengol i Samya Makrani 

Hi vam anar de visita, amb el grup classe, el curs passat; no la coneixíem perquè no érem del poble, i ens 
va agradar, per això ens hi vam apuntar. I ara, tot i que ja sabem que és famosa, us la volem donar a 

conèixer una mica més. Hi hem anat, hem tafanejat, i hem parlat amb la gent que hi havia. 
 

Història 
La  biblioteca  es  va  fundar  l’any  2008,  encara  que  al 
principi era al carrer Francesc Moragas (1960) i després 
es  va  traslladar  al  carrer Muralla  (1990),  finalment  es 
va decidir, gràcies a  la Generalitat  i a  l'Ajuntament de 
Torredembarra,  de  fer‐la  a  l'avinguda  Pompeu  Fabra, 
on està situada avui.  
L’edifici  on  es  va  ubicar  era  una  antiga  fàbrica  on  hi 
havia  forns  sota  terra,  i  mantenia  unes  temperatures 
molt  elevades.  S’hi  fabricaven  estris  com un  llum  per 
als  forns de casa. D'aquesta construcció n'han quedat 

encara  els  arcs  de maó  i  parts  de  les  xemeneies  que 
podem observar al pati: són dues construccions altes i 
se situen a cada costat de la biblioteca.  
El  nom de  la  biblioteca, Mestra Maria  Antonia,  prové 
del  nom  d’una  professora  que  hi  va  haver  a 
Torredembarra l'any 1940.  
Actualment podem anar a la biblioteca i veure un pati, 
escales,  jardí  i  parets de  vidre; però encara hi podem 
distingir que abans era una  fàbrica gran  i  important,  i 
avui és una arquitectura moderna i de cultura.  

                                           
 Informació sobre els usuaris 

La  biblioteca  té  15.000  usuaris  amb  carnet  i  6.000 
usuaris de préstec a l'any, encara que pot variar segons 
els  anys.  Els  usuaris  a  l’hivern  són  de  diferents  llocs: 
anglesos, belgues, magribins, d'altres parts d'Espanya i 
de Catalunya. A l'estiu també hi solen anar aragonesos 
i bascos.  

Hem  fet  una  foto  al  carnet 
que et permet treure llibres 
en  préstec;  normalment 
te’ls  deixen  quinze  dies, 
però  el  termini  es  pot 
allargar si ho necessites. 

 

Serveis de la biblioteca 
Hi podem trobar 3.005 millions de documents, parlem 
de  llibres,  música  i  pel∙lícules;  tot  això  ens  pot 
proporcionar la biblioteca! 
Els  llibres,  a  part  d’estar  diferenciats  per  gènere,  es 
diferencien per colors segons l’edat: adults, nens de 0‐
3, 3‐6, 6‐9 i de 9‐12.  
Tenim tres tipus (o més, depèn de l'any, etc.) de clubs 
a la biblioteca:  
‐ Els clubs de lectura: un grup de persones llegeixen un 
llibre  cada  mes,  i  es  troben  normalment  al  final  del 
mes o cada setmana per comentar‐lo.  
‐Club d'anglès: es llegeixen llibres i es fa el visionat de 
pel∙lícules en aquesta llengua.  

‐ Club  viatgeteca:  es  llegeixen  llibres  amb el  tema de 
països  del  món,  o  es  veuen  pel.lícules  de  viatges. 
Tenen el termini d’un mes per acabar el llibre, després 
en  parlen;  i,  si  hi  ha  la  possiblitat  es  veu  la  seva 
pel∙lícula, o fins i tot es porta l’autor. 
La  biblioplatja:  és  el  lloc  on  es  treslladen  amb  més 

horari  a  la  temporada 
d’estiu,  hi  ha  unes  450 
visites  al  dia,  activitats 
didàctiques,  ordinadors, 
conta  contes,  titellaires, 
teatre,  concursos,  etc.  Tot 

situat a peu de platja. 
 
 
 
 
 
 
 

Ens va agradar molt i de segur que hi tornarem! 

Per a aquest número de l’Antina, alguns alumnes de 3r d’ESO ens hem proposat recórrer la nostra 
vila de Torredembarra i oferir-vos diversos reportatges sobre l’oferta cultural, els nostres 
monuments, activitats al poble... Així el poble i l’institut ens aproparem encara una mica més!

Nosaltres vam preguntar a  les 23 persones que hi havia el dia 12 de novembre el motiu pel 
qual eren a la biblioteca. I això és el que ens van contestar: un 47 % per estudiar, un 32 % per 
internet i ús dels ordinadors, un 14 % per llegir llibres o diaris, i un 7 % feien canvi del préstec 
de llibres. 
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2. L’ ESCULTURA 

ALFA & OMEGA 

________________________________________________________________________________________________________ 
Jordi i Joel López García, 3r ESO C 

 

    

QUÈ I COM ÉS? 
És una estructura de ferro de 12 
tones  i 12 m d’alçada  situada a 
sobre d’unes  roques que  abans 
utilitzaven  els  pescadors  per 
amarrar les barques. 
Va  ser  inaugurada  el  1999  i  el 
2006 va ser escollida com a part 
d’un  projecte  internacional 
anomenat  “Ruta  de  l’Art” 
impulsat  per  la  UNESCO,  que 

tracta d’un recorregut d’escultures per diversos països 
llatinoamericans i pels Andes. 
 

 

ON ESTÀ SITUADA? 
Aquesta  estructura  està 
situada davant de la platja 
de  Baix  a  Mar    de  Torre‐
dembarra. 

Al  voltant  d’aquesta  escultura  hi  ha  un  magnífic 
paisatge submarí que està  format per  tres barres 

de  roques,  que  a  diferents  distàncies,  s’alcen 
paral∙leles a  la  línea de  la costa en direcció nord‐
oest;  i  s’hi poden practicar diferents  activitats de 
lleure i d’esports. 
 

QUI LA VA FER? 
És  una  obra  del  pintor  i 
escultor Rafael Bartolozzi, que 
va néixer a Pamplona el 1943 i 
va morir  a Tarragona el  2009. 
Prové  de  família  d’artistes.  El 
seu  pare,  Pedro  Lozano,  era 
un  destacat  pintor  de  l’escola 

realista  de  Navarra.  El  seu  avi  matern,  Salvador 
Barolozzi, fou un cèlebre il∙lustrador, creador de Pipo y 
Pipa  i  Pinocho  i  Chapete.  La  seva  mare,  Francis 
Bartolozzi, fou una notable artista i il∙lustradora. 
Bartolozzi estava vinculat a Catalunya des de 1964. Va 
estudiar  a  l’Escola  de  Belles  Arts  de  Sant  Jordi  i  a 
l’Escola de Pintura Mural de Sant Cugat del Vallès. 
També va ser alcalde de Vespella de Gaià, una població 
a prop de Torredembarra. 

 
 
 
 

3. ART 

NADALENC 

Mireia Palau – 1r de Bat B 

Un any més els carrers de Torredembarra s’il∙luminen per l’arribada del Nadal gràcies a tots els llums que pengen dels 
fanals i també gràcies a les que estan als aparadors de les botigues. És un tipus de decoració que fan servir arreu del 
món, a tot arreu on se celebra el Nadal. A la Torre també es pot sentir música nadalenca per uns altaveus que alegren 
els ànims de tots els que passegen. Nosaltres n’hem volgut deixar constància  i, potser també, encetar alguna futura 
relació amb les botigues de la Torre… 
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4. Reportatge-proposta 

Campanya solidària contra el  
càncer de mama 

_        _______________________________________________________________________________________ 

Jordi Valle, Anna Juan i Lucia Surutusa – 3r ESO 

Torredembarra organitza una campanya solidària per lluitar contra el càncer de mama que pateixen 
alguns dels seus habitants. 

Abans que continueu llegint us hem de prevenir, ja que aquest no és un reportatge real, però ho hauria de 
ser. Només és real l’entrevista. Així, que ens hem imaginat com podria ser una campanya d’aquest tipus, a 
veure si algú s’anima! 
 
Explicació de la campanya: 
 
L’ajuntament  de  Torredembarra,  amb  l’ajuda  i 
col∙laboració de  les botigues del municipi,  ha engegat 
una  campanya  solidària  per  ajudar  els  habitants  de 
Torredembarra que pateixen de càncer de mama. 
Amb  aquesta  intenció,  al  poble  s’han  organitzat 

algunes  trobades  o  esdeveniments  per 
recaptar uns diners que són molt necessaris 
per  pagar  tractaments  i  operacions  que 
facin  falta a  algun  torrenc. Han  fet  curses  i 
caminades, i han sortejat una panera. 
 

Què és el càncer de mama? 
El càncer  de  mama és  un càncer  que  s'inicia  a  les 
cèl∙lules  del pit en  dones  i,  més  rarament  tot  i  que 
també, en homes. A nivell mundial, el càncer de mama 
és  el  segon  tipus  de  càncer  més  freqüent  després 
del càncer  de pulmó  i  la  cinquena  causa més  comuna 
de mort per càncer. 
 

A continuació reproduïm íntegrament l’entrevista que vam realitzar a Susanna Navarro, habitant de 
Torredembarra, que ens va informar sobre la malaltia i sobre la seva pròpia situació: 

1‐Quina va  ser  la  teva  reacció    en assabentar‐te que 
tenies  càncer?  La  meva  primera  reacció  va  ser  de 
preocupació, i en el moment que em van dir que patia 
de  càncer  em  pensava  que  m’estaven  dient  que  em 
moriria.  Jo  tenia els nens petits  i pensava que com es 
quedarien els meus fills sense la seva mare. 
2‐Quins  tractaments  vas  fer  per  superar‐ho?  En 
primer lloc va ser una operació per extreure el tumor, 
després  em van donar quimioteràpia durant 5 mesos, 
hi  vaig  anar  cada 21 dies  i  havia d’estar  7 hores  cada 
dia.  Després  vaig  continuar  el  tractament  amb  51 
sessions de radioteràpia. 
3‐Quant de temps et va durar la malaltia? La malaltia 
em va durar aproximadament 1 any, tot i que dos anys 
després en vaig tornar a tenir.  
4‐Quina reacció va tenir la gent del teu voltant? Creus 
que  va  ser  difícil  per  a  ells?  Sí,  la  reacció  de  les 
persones  del  meu  voltant  va  ser  de  preocupació, 
patien  per  mi  i  els  va  saber molt  greu,    però  jo  vaig 
rebre molt de carinyo. 
5‐Creus  que  avui  en  dia  hi  ha  alguna  cosa  que  no 
puguis  fer  a  causa  de  la malaltia? Doncs  com que  la 
tenia crònica perquè tinc un gen canviat, avui en dia ho 
puc fer tot, però sí que és veritat que haig d’estar sota 
control. 
6‐  Quines  proves  et  van  fer  per  saber  que  tenies 
càncer?  Les  proves  que  sempre  em  fan  són: 

ressonàncies  magnètiques  i  analítiques  de  sang, 
perquè  hi  ha  uns  marcadors  que  de  vegades  amb  la 
sang  ja  t’ho  diuen,  però  les  importants  són  les 
ressonàncies  magnètiques.  La  primera  prova  que  em 
van  fer  va  ser  una  biòpsia  del  tumor  per  saber  si  era 
benigne o maligne. 
7‐En  què  consisteix  la  malaltia?  La  malaltia  consta 
d’uns bultos que et surten, en el meu cas en el pit dret 
i dos anys mes tard en el pit esquerre. És una malaltia 
que són unes cèl∙lules malignes que es van fent grans i 
van menjant‐se les cel∙lules bones i, per tant, et creen 
enfermetats. 
8‐Et  va  costar  superar‐ho?  No,  el  primer  tumor  no 
perquè em sentia forta i pensava en els meus fills; i, és 
clar,    jo havia de sortir d’aquella situació, tot  i que no 
és  un  camí  de  roses  perquè  la  quimioteràpia  deixa 
algunes  seqüel∙les.  En  el  segon  cas  sí,  sí  que  em  va 
costar molt més perquè se’m va morir un fill,  i això es 
el que vaig portar pitjor. 
9‐Com sabem, hi ha molts tipus de càncer, quin és el 
que vas tenir tu? Jo vaig tenir càncer de mama, el que 
efecta al pit, però ara no recordo el nom científic. 
10‐Conèixes algú que hagi passat pel mateix que tu o 
per alguna cosa semblant? 
Sí,  per  desgràcia  conec molta  gent  que  ha  passat  pel 
mateix que jo, i pitjor que jo. 
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Caminada organitzada per l’ajuntament: 
L’ajuntament  de  Torredembarra  va  organitzar  una 
caminada.  Tots  els  que hi  volien participar,  havien de 
pagar 10€. 
És  una  ruta  creada  pel  club  d’excursionistes  del 
municipi, recorre les costes de la comarca, amb sortida 
des de la plaça de l’ajuntament del poble, passa per un 
estret  camí  anomenat  el  camí  de  l’hípica,  recorre  el 
nucli  antic  d’Altafulla,  passa  per  la  platja  d’Altafulla  i 
per últim pel roquer i la zona del far de Torredembarra. 
En total, 9km. 
Hi  van participar més de 600 persones,  concretament 
672 persones, així que es van recaptar 6720€ gràcies a 

la caminada. 

Cursa organitzada per l’ajuntament: 
L’ajuntament  de  Torredembarra  va  organitzar  una 
cursa  solidària.  Els  que  hi  volien  participar  havien  de 
pagar 10€. 
Era  una  ruta  que,  com  a  sortida,  tenia  la  plaça  de 
l’ajuntament del municipi;  i, com a punt d’arribada, el 
port.  Calia  recórrer  els  carrers  principals  i  el  mateix 
passeig marítim. En  total eren 3 km. Hi  van participar 
217 persones, així que es van recaptar 2170€. 

                                                                                                                       

Sorteig d’una cistella (panera): 
Amb la col∙laboració de les botigues del municipi s’han 
recollit aliments i productes per completar una cistella 
que sortejava  l’ajuntament. Es van  fer mil paperetes  i 
es venien a tres euros cadascuna. El guanyador amb el 
número 762 va guanyar la cistella.  
 

 
Conclusió: 
Els diners  recaptats van ser utilitzats per pagar alguns 
tractaments  i alguna operació als habitants que tenen 
càncer. 
Caminada – 10€ participant / 672 persones = 6720€ 
Cursa – 10€ participant / 217 persones = 2170€ 
Panera – 3€ la papereta/ 1000 paperetes= 3000€ 

TOTAL: 6720€ + 2170€ + 3000€ = 11.890€ !!!   A veure si ens en sortim, de fer‐ho realitat! 
 

 

Minireportatge sobre  

La fira de l’ovella de Llavorsí 
Mireia Palau 

Segurament  us  estranyarà  que 
us parlem de  la  fira de  l’ovella, 
però  és  que  personalmet  ja  fa 

anys  que  hi  vaig  perquè  passem  les  vacances  a 
prop de Llavorsí.  
La fira de l’ovella se celebra el 15 d’agost a Llavorsí, un 
poble del Pallars Sobirà. En un prat que hi ha al costat 
del  riu  posen  carpes  amb  menjars  fets  amb  llet 
d’ovella, complements de roba fets amb llana...  i fins i 
tot hi ha matalassos de llana d’ovella Xisqueta, que és 
una  raça  autòctona d’allí.  Són peces  fetes  tal  com  les 
feien  els  nostres  avis  quan  eren  petits  i  els  seus 
avantpassats els ensenyaven a trescar la llana. 

La  fira  és  una  d’aquelles  tradicions  que  cal 
conservar  perquè  fa  més  de  150  anys  que  se 
celebra. Efectivament,  l’any 1853  l’ajuntament de 

Llavorsí  acordà  la  seva  institució.  En  un  principi 
tenia com a fi  la transacció de bestiar; ara només 
se  celebra  la  fira  de  l’ovella  ripollesa,  que 
juntament amb la venda de tota mena d’objectes 
quotidians li donen color i vida. 



 
 __________________  4. ACTIVITATS  

 

Sing Alone  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Alba Lázaro – 1r BAT B 

SING ALONG, UNA ACTIVITAT PER REPETIR. 
 

El  passat  18  d’octubre  es  va  dur  a 
terme una activitat  anomenada Sing 
along,   organitzada pel departament 
d’anglès, a la qual vam poder assistir 
els  alumnes  de  primer  i  segon  de 
batxillerat.  L’activitat  es  va  iniciar  a 
l’hora del pati, és a dir, al voltant de 
les  onze  i  va  finalitzar  a  dos  quarts 
d’una. 

Sing along consistia a fer els cors de cançons angleses 
amb  dos  cantants,  un  home  que  alhora  tocava  la 
guitarra  i  una  dona  que  feia  de  solista.  Inicialment 
ningú  no  volia  sortir,  ja  que  gairebé  tothom  tenia 
vergonya;  tot  i  que  gràcies  a  algunes  alumnes  de 
segon de batxillerat  i  a  les dues professores d’anglès 
dels nostres cursos l’ambient es va animar, i més tard 
els alumnes de primer ens vam animar a sortir‐hi. 
La llista de les cançons que podíem triar per cantar era 
bastant  extensa  i  variada,  però  van  acabar  triomfant 
aquelles  melodies  més  conegudes  i  comunes  com 
Sweet  child  o´mine  de  Guns’n  Roses,  Walking  on 
sunshine  de  Katrina  &  the  Waves,  Every  breath  you 
take  de  Police,  Imagine  de  John  Lenon, We will  rock 
you  de  Queen,  d’entre  altres;  tot  i  que  també  van 
sonar cançons més actuals com Rolling in the deep de 
Adele,  Hey  brother  de  Avicii,  All  about  the  bass  de 
Megan Trainor, Chandelier de SIA o Thinking out loud 
de Ed Sheeran. Finalment gairebé tots els alumnes  ja 
estàvem  totalment  animats,  i  a  aquells  que  no  ho 
estaven  se’ls    acostava  la  cantant  principal  i  els  feia 
participar. 
 
L’activitat  va  acabar  amb  l’actuació  de  tres  alumnes 
de primer  i quatre de  segon amb  la  cançó mítica del 
grup Europe, The final Countdown. El Sing along és un 
projecte  molt  innovador  i  didàctic  que  fa  perdre  la 
vergonya  als  estudiants  i  que,  a  més  d’aprendre,  fa 
gaudir i passar‐s’ho bé a tots aquells que hi participen! 

 
Aquesta  és  l’opinió  d’Alejandro  Barrera,  un  dels 

alumnes assistents: 
“Al principi no em convencia la 
idea, però vaig decidir anar‐hi i 
em  va  agradar  molt.  No  em 
convencia perquè pensava que 
tocarien  cançons  que  a  mi  no 
m'agraden,  però  quan  vaig 
veure  al  llistat  Guns'n'roses, 
AC/DC  i  PinkFloyd  em  vaig 
animar. Hi havia dos micròfons 

per sortir nosaltres a cantar, però a la majoria ens feia 
vergonya. Durant  la  primera hora  van posar  cançons 
de  Justin  Bieber,  Alan  Walker,  cançons  que  a  mi 
personalment  no  m'agraden.  Fins  que  va  arribar  el 
moment  que  la  Trini,  l'Arnau  i  jo  ens  vam  posar 
d'acord  i vam sortir a cantar Sweet Child o Mine dels 
Guns  and  roses.  Vam  fer  un  canvi  radical  de  pop  a 
heavy  metal  dels  80.  La  gent  es  va  animar  i 
seguidament  va  sortir  un  grup  de  persones  a  cantar 
Highway to Hell de AC/DC. Va ser una bona iniciativa 
per  aprendre  a  pronunciar  en  anglès  mentre  que  ho 
passàvem bé cantant”. 

 
 

EsCoLa de DissEnY - BAU 
Janina Morales 

El  passat  dilluns  7  de  novembre  va  venir  a  l’institut  el  professor  Christian  Giribets,  de 
l’Escola  universitària  de  disseny  BAU  el  qual  ens  va  informar,  als  alumnes  del  batxillerat 
artístic, com podem accedir‐hi, quins mètodes utilitzen a l’hora de l’estudi, quins cursos hi 
podem cursar, quines assignatures  fan... A més  també ens va dir que s’estaven expandint 
per tal que els alumnes puguin anar fora a estudiar i viceversa per tal d’aprendre idiomes i 
cultures diferents. A nosaltres ens va interessar molt la xerrada. 

 



 
 __________________  4. ACTIVITATS  

Violència	de	gènere		
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Clàudia Vilaseca Bernat ‐ 4t ESO A 

Els i les alumnes de 4t d’ESO vam tenir una xerrada sobre la 
violència de gènere. 

 
El  dia  3  de  novembre  de  9  a  11  del  matí,  van  venir 
quatre  noies  a  4t  d’ESO:  la Montse,  organitzadora  de 
l’ajuntament de Torredembarra,  l’Helena,  la Laura  i  la 
Míriam,  noies  que  venien del  SIAD,  a  fer  una  xerrada 
sobre la violència de genere. 
Abans  que  les  noies  vinguessin,  tothom  pensava  que 
seria una xerrada molt avorrida però a mesura que les 
noies anaven començant a parlar ens va semblar molt 
interessant. 
En  primer  lloc  ens  van  donar  uns  tríptics  on  se’ns 
explicava  bàsicament  què  era  la  violència  de  genere, 
l'ajuda  que  elles  podien  oferir  respecte  a  casos  de 
violència, sigui d'un noi o d'una noia. 
Seguidament  van  separar  la  classe  en  dos  grups,  un 
format pels nois  i  l'altre per  les noies,  i ens van donar 
una  piràmide  i  uns  quants  papers  amb  frases  de  fets 
que  poden  passar  en  una  relació  (de  violència)  i  tant 
els  nois  com  les noies havíem de posar  el  que menys 

toleràvem a dalt de tot i el que podíem tolerar millor a 
sota. 
Amb  aquesta  piràmide  ens  vam  adonar  que  tant  els 
nois com les noies vam posar més o menys el mateix, 
cosa  que  a  les  noies  ens  va  sorprendre  bastant,  però 
tot i això hi havia dierències bastant grans. 
En  acabar  aquesta  activitat  ens  van  explicar  els 
diferents  tipus de violència que hi havia,  i ens van  fer 
col∙laborar  i  interactuar  molt  amb  elles  sobre  el  que 
nosaltres  pensàvem  respecte  al  que  elles  anaven 
explicant. 
En conclusió, en general a tota la classe ens va semblar 
una  xerrada  molt  interessant,  entretinguda  i 
interactiva,  i  ens ho vam passar molt bé  realitzant  les 
activitats. 

 
 

Éls alumnes de 4t ens posem en forma 
 

PRÀCTIQUES D’EDUCACIÓ 
FÍSICA AL GIMNÀS 

Helena Busquets  
4t d’ESO al gimnàs 

 
Sí, heu  llegit bé el  titol, els alumnes de  les quatre classes 
de 4t d’ESO hem anat a dos gimnassos fora de l’institut, a 
les hores d’educació física. 
Aquests  gimnassos  són  l’Espai‐salut  on  vam  anar  a 
practicar  amb  les  màquines  de  què  disposen  allà;  i  el 
Crosffit,  on  ens  van  explicar  què  eren  entrenaments 
militars per a majors de 18 anys. Però nosaltres vam entrenar a un nivell més lleuger, adaptat a la nostra edat, i vam 
fer força i ressistència. 
 

En conclusió, van ser uns entrenaments en tota regla i ens ho vam passar molt bé! 
 



 
 __________________  4. ACTIVITATS  

 
     És el número de tardor, no hi podia faltar: 

 

LA NOSTRA CASTANYADA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Helena Busquets i Alejandro López 
 

Els  i  les  alumnes  de  l’institut  definim  la  nostra 
castanyada com una tradició catalana que s’ha fet des 
de sempre, una festa que celebrem cada any, i que no 
pot faltar en el nostre calendari.  
El matí  del  dia  28  d’octubre  els  alumnes  de  4t  d’ESO 
estàvem  preparats  per  afrontar  la  feinada  de  tallar, 

coure i vendre més de 5 
Kg  de  castanyes  que 
teníem per torrar. 
A  les  nou  en  punt  vam 
començar a fer el foc i a 
tallar  les  castanyes, 
però  tot  segiut  calia 

coure‐les,  i  això  no 
va  ser  gens  fàcil!  Sigui  com  sigui,  a 
les  onze  en  punt  vam  començar  a  vendre‐les  a  1€  al 
pati de l’insti, també s’ha de dir que les castanyes van 
volar en un tres i no res. 
Els  alumnes  de  4t  qualifiquen  l’organització  de  la 
castanyada  com  a  complicada,  i  millorable.  I  alguns 
pessimistes, com a desastrosa; ja que no vam recaptar 
tots els diners necessaris per al viatge de final de curs a 
Roma. Però si és que amb una sola activitat no es pot 
pretendre  pagar  tot  el  viatge.  Nosaltres  no  ens 
desanimem  i  per  això  continuarem  treballant,  ja  se 
sap: polvorons, numerets, torrons... 

  
 

 



 
 __________________  4. ACTIVITATS  

La marató de tv3  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumnes Bat artístic‐ Fotos: Carmen Gómez i Janina Morales 

Els i les alumnes del Batxillerat artístic, amb la Marató. 
La Fundació de La Marató ha vingut al nostre centre a 
explicar  als  alumnes  de  3r  i  de  4t  d’  ESO què  són  els 
ictus  i  les  lesions medul.lars  cerebrals  i  traumàtiques, 
tema de la Marató d’aquest any. 
L'ictus és una pèrdua sobtada de les funcions cerebrals 
causada  per  un  accident  vascular.  A  Catalunya,  és  la 
primera causa de mort en les dones i  la tercera en els 
homes. 
Les  lesions  cerebrals per  causes  traumàtiques afecten 
àrees  del  cervell  responsables  del  moviment,  de  les 
sensacions  i  percepcions,  de  les  emocions  i  de  la 
conducta,  així  com  de  l'atenció,  la  memòria,  el 
llenguatge  i  la  intel∙ligència.  D'altra  banda,  les  lesions 
medul∙lars  poden  provocar  paràlisi  de  la  mobilitat,  i 
altres malalties derivades d'aquest estat. 
Catalunya  compta  amb  una  xarxa  capdavantera 
d'equips  de  recerca  en  ictus  i  amb  uns 
protocols  d'actuació  que  funcionen  amb 
gran  eficiència.  Tot  i  això,  cal  seguir 
investigant  per  detectar  i  evitar  les  causes 

d'aquestes  lesions,  minimitzar  o,  fins  i  tot,  curar  les 
discapacitats  i avançar en  les  teràpies de  rehabilitació 
física  i  psicològica  per  a  totes  les  persones  afectades 
per les malalties d'aquesta edició. 
 
Els  i  les  alumnes  del  Batxillerat  artístic  hi  han  volgut 
col.laborar,  i  per  això  han  elaborat  uns  cartells  per 
enviar a la Marató, i els han quedat molt macos. 

Els fons que recapti La Marató‐ 
2016  seran  per  investigar  el 
camp de la recerca del cervell i 
la  medul∙la  espinal,  un  àmbit 
complex de la biomedicina que 
s'aborda  des  de  més  de  15 
especialitats  professionals. 
Esperem que els vagi molt bé! 

 
 

La decoració de Nadal  
     El centre es “vesteix” per passar les festes 

Aquest curs  l’institut s’ha decorat matemàticament. Sí,  sí, no és 
cap  broma.  I  és  que  les matemàtiques  també  poden  servir  per 
decorar. I si no us ho creieu, pregunteu‐ho a la nostra professora 
Mònica Orpí! 
Ja  va  començar  tot  el  mes  passat,  quan  la  professora  ens  feia 
recollir  rotllos  de  cartó  (l’interior  del  paper  de  cuina,  o  de 
mans...). Després, durant  les hores de pati,  alguns  voluntaris  es 
van dedicar a fer tubs  llargs amb aquests cartons, a pintar‐los 
de  diferents  colors  verds  o  a  folrar‐los  amb  paper  també  de 
color verd. Així van obtenir tubs de diferents mides de llarg i de 
diferents gammes de verd. Però, és que això no és  tot  ja que 
l’arbre, un cop muntat, és la representació gràfica d'una funció 
matemàtica en 3D!   A terra, tal com podeu veure a  la foto, hi 
ha la graella amb els valors de la x, la y i la z. 

I  per  si  això  us  sembla  poc,  només  cal  alçar  la  vista  al 
sostre  i  admirar  els  estels  nadalencs  obtinguts  amb 
piràmides.  Si  és  que  el  que  no  faci  la  Mònica  amb  les 
mates!! 



_______________________________ 6. LES SORTIDES 

ELS 

ALUMNES PEL MÓN 
________________________________________________________________________________ 

Alejandro Barrera – 1r Bat A  

Els alumnes del Bat Artístic passen per la catifa vermella 
 

Dijous  13  d'octubre,  els  i  les 
alumnes  del  Batxillerat  artístic 
van  fer una sortida al Festival de 
cinema de Sitges. 

 

El  Festival  presenta  treballs  del 
gènere  fantàstic  més  destacat  a 
nivell  internacional, representat tant 
per  les  últimes  produccions  nord‐
americanes,  com  per  les  de  països 
emergents en l’art cinematogràfic. A 
més, aquest any 2016, amb motiu de 
la  celebració  del  50è  aniversari 
d’Star Trek, el festival ret homenatge 
a  la saga, que és  la protagonista del 
cartell d’aquesta 49a edició. 
A  Sitges  van  poder  veure  set  curtmetarges  a  la  sala 
gran de  l’Hotel Meliá Sitges; el  temes anaven des del 
terror  psicològic,  passant  per  una  paròdia  de 
Nosferatu,  amb  ambientació  a  la  Murnau,  a  la  més 
pura  fantasia  romàntica  d’unes  mans  viatgeres... 
Després de les dues hores llargues de curts, van poder 
assitir  a  la  presentació  d’una  proposta  experimental 
entre cinema fantàstic i realitat virtual:  la nova secció 
Samsung Sitges Cocoon; és una nova sala en la qual es 
pot  gaudir  d’impactants  i  terrorífiques  experiències 
immersives. Hi ha una butaca on submergir‐se de ple 
en  l’acció,  i  es  pot  decidir  on  dirigir  la  mirada  en 
qualsevol  moment  del  relat.  A  través  dels  8 
curtmetratges  programats,  es  pot  escollir  entre 
endinsar‐se  en  un  manicomi  macabre,  una  casa 
encantada,  una  gàbia  plena  de  zombis  i,  fins  i  tot, 
viatjar per l’espai. 

 
A  la  sortida,  tot  i  la  pluja,  hi  havia moltes  paradetes 
cinematogràfiques,  ja que mentre dura el  festival,  tot 
Siges  és  un  espectacle.  Paral.lelament,  al  migdia,  les 
professores  acompanyants  i  els  i  les  alumnes  que  ho 
van voler van poder assistir a una roda de premsa que 
oferien  membres  del  jurat  dels  curts:  Mick  Garris 
(productor),  Axelle  Carolyn  (directora),  Geoffrey 
Gilmore (programador), Brian Yuzna (director) i Franck 
Ribiere (productor). 
 
A  més,  els  alumnes  van  poder  veure  treballs 
d’estudiants de  l’ESCAC  ja que per primera vegada el 
Festival compta amb la sessió SGAE Nova Autoria que 
ofereix  als  estudiants  la  possibilitat  i  l’experiència  de 
participar‐hi  i  d’obtenir  premis  al  millor  guió,  millor 
direcció, millor música... A veure si algú s’anima per al 
curs vinent! 

 

BARCELONA EXPERIENCE 
_________________________________________________________________________________ 

Helena Busquets I Alejandro López 

 
Dimecres 26 d'octubre els alumnes de 4t d'ESO van  fer una 
sortida  a  Barcelona,  organitzada  pels  departaments  de 
Llengua  castellana  i  el  de  Llengua  catalana  i  literatura.  Els 
professors acompanyants van ser: Ana Adán, Montse Antich, 
Alba  Miracle,  Montse  Muntané,  Yasmine  Larrañaga  i  Filo 
Perpinyà. 



BARCELONA EXPERIENCE 
_________________________________________________________________________________ 

Helena Busquets i Alejandro López 

 

 

El  dia  26  d’octubre  els  alumnes  de  4t  van  visitar  la 

ciutat de Barcelona per realitzar dues activitats amb els 

departaments de català i de castellà.  

Al  matí  vam  recórrer  els  carrers  més  representatius 

que surten a la novel.la La Sombra del Viento de Carlos 

Ruiz Zafón  i en cada parada es va  llegir el  text  indicat 

en  el  llibre,  tal  com  ens  havien  ensenyat  les 

professores  de  llengua  castellana.  Vam  passar  per 

l’estació de França, el cafè Els quatre gats, la plaça real 

i molts  altres  llocs  on  anàvem  recordant  els  diferents 

capítols de la història.  

 

Finalitzada  la  ruta  ens  vam  dirigir  cap  a  la  plaça  de 

Catalunya, i allí vam poder agafar l’autobús per anar al 

centre comercial l’Illa, a descansar de l’esgotadora ruta 

a  peu,  i  a  dinar.  Va  ser  un  matí  molt  maco,  i  vam 

descobrir què és una “ruta literària”. 

Passada  una  estona  vam enfilar  cap  al  teatre  Victòria 

per poder gaudir del meravellós musical Scaramouche, 

el qual a molts dels alumnes ens va semblar molt maco 

i encara a hores d’ara segur que ens podeu enxampar 

cantant part d’algunes de les cançons que vam sentir. 

 

L’obra s’inspira en l’any 1789, quan el poble de França 

es  moria  de  gana  i  era  castigat  per  una  noblesa 

autoritària  i  injusta.  Els  ciutadans  francesos, molestos 

amb  aquesta  situació,  es  comencen  a  plantejar  una 

necessitat  de  canvi.  La 

història  que  ens  presenta  la 

companyia  Dagoll  Dagom  se 

centra  en  la  vida  de  dos 

germans  bessons  separats 

des de la seva infantesa: René 

i Louis. 

René  és  un  penques  amb 

molt  talent  que  viu  en  una 

companyia  de  teatre  de 

Comedia de’ll Arte i és l’amant de 

Camila,  una  jove  actriu  d’una 

bellesa  i  sensualitat  extraor‐

dinàries.  Per  altra  banda,  trobem 

en Louis que ha estat adoptat pel 

Marquès  de  l’Echalonne  i  que  és 

un intel∙lectual que s’encarrega de 

la  biblioteca  de  Palau  i  viu 

enamorat d’Olympia (que és la promesa del Marquès). 

Els personatges  fan un viatge  fins a París on  trobaran 

els  seus  destins:  Olympia  es  casa  a  Versalles  amb  el 

Marquès,  la  companyia  ambulant  presenta  el  seu 

espectacle al teatre dels Italians i el poble aconsegueix 

la  seva  llibertat,  igualtat  i  fraternitat  quan  pren  la 

Bastilla. 

En aquest context de revolta i canvis, Scaramouche, un 

heroi  emmascarat,  esdevé  el  defensor  del  poble  que 

escriu  pamflets  revolucionaris  i  s’enfronta  a 

l’aristocràcia donant esperança a tothom. En definitiva, 

un musical inspirat en l`època de la revolució francesa i 

també en la llibertat d’expressió de la dona, amb molt 

contingut cultural i un gran significat reflexiu, una obra 

que val la pena d’anar a veure. 

 

Quan va acabar el musical vam tornar cap a  l’institut, 

molt  cansats  de  l’esgotador  dia,  però  amb molts més 

coneixements culturals. 
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SORTIDA ERASMUS 
Isaura Valle 

Durant  el  mes  d’Octubre,  dues  de  les  professores  del  centre,  en 
aquest cas la Mònica Orpí i la Patrícia Orcajo, han viatjat a Alemanya 
per  trobar‐se  amb  representants  d’instituts  de  Dinamarca,  Itàlia, 
Portugal  i  Alemanya.  El  motiu  de  la  trobada  era  anar  preparant  el 
projecte  Erasmus  en  el  qual  participa  el  nostre  centre,  i  que  ens  ha 
estat concedit per al bienni 2016‐2018. Des de la revista Antina, vam 
parlar  amb  la  professora  Patrícia  Orcajo  per  tal  d’assabentar‐nos 
d’alguns detalls del viatge, i del projecte. 
 

La Mònica i tu vau anar a una reunió  per al projecte 

Erasmus, on vau anar? 

A  Ratingen  (Alemanya).  És  un municipi  de  l’estat  de 

Renània, a Nord‐Westfàlia. 

De què tracta l’Erasmus? 

És  un  projecte  de  treball  coperatiu  entre  diferents 

centres  europeus  i  consisteix  que  alumnes  d’aquests 

centres, com és el cas del nostre, us comuniqueu i feu 

un treball conjunt i finalment que hi hagi un intercanvi 

entre alumnes. 

On i quan tindran lloc els intercanvis? 

El  primer  intercanvi  serà  al  mes  de  març,  serà  a 

Ratingen  mateix;  i  el  segon  a  Dinamarca.  Després 

queden  pendents  els  de  Portugal,  Itàlia  i  el  d’aquí  a 

Torredembarra;  encara estem fixant les dates. 

Els  alumnes  seleccionats,  què  han  hagut  de  fer  per 

ser  escollits?  Treball.  Treball  diari  des  que  van 

començar  l’ESO,  s’han  escollit  alumnes  pel  seu 

expedient acadèmic, per nota… i, en cas d’empat, s’ha 

agafat la nota de la llengua anglesa; i en cas de seguir 

amb  empat,  la  llengua  del  segon  idioma  com 

l’alemany o el francès. 

A  partir  d’ara  hauran  de  fer  alguna  feina  prèvia  al 

moment  de  l’intercanvi?  És  una  feina  d’una  durada 

de  dos  anys  aproximadament,  ara  ja  han  començat 

amb  un  redactat  presentant‐se,  i  després  hauran  de 

parlar del  centre  i  del  poble,  Torredembarra. Hauran 

de  fer una bateria de preguntes… Tenen molta  feina 

per davant! 

Què  creus  que  aporta  el  projecte  als  alumnes?  I  a 

l’Institut Torredembarra?  

Una experiència increïble perquè coneixes unes altres 

cultures, una altra manera de treballar, ampliem món 

i mires. 
 

Nosaltres agraïm a Patrícia Orcajo que ens hagi dedicat el seu temps per explicar‐nos el projecte. I animem tots els 

escollits a gaudir‐lo al màxim! 

SORTIDA M’EXALTA EL NOU I M’ENAMORA EL VELL 
Helena Busquets i Alejandro López 

 

Dijous  1  de  desembre,  alumnes  de  4t  d'ESO  i  de 1r  de 
Batxillerat  van  assistir  a  un  recital  poètic  a  la  biblioteca 
Mestra Maria Antònia. És una de les sortides previstes en 
el marc del Pla d'entorn de Torredembarra,  i va consistir 
en un espectacle sobre poesia teatralitzada que porta per 
títol M'exalta  el  nou  i  m'enamora  el  vell.  L’activitat  va 
tenir  lloc  a  les  15.30 h. Va  tenir  una durada d’una hora, 

aproximadament. Les professores acompanyants van ser la Isabel Vidal i la 
Montse Roig. 
  
Durant  l’acte  es  van  poder  sentir  poemes  de  Miquel  Martí  i  Pol,  Joan 
Salvat‐Papasseit,  Josep  V.  Foix…  ja  que  es  tractava  d’una  proposta 
d’espectacle poètic pensat sobretot per a biblioteques a l’entorn del món 
industrial. Per això van interpretar alguns poemes futuristes.  El recital va 
anar a càrrec del teatre eSseLa, i els intèrprets eren Pep Tines i Cacu Prat. 
Ho van fer molt bé. 
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SORTIDA al Mmaca 
Marta Manzano – Fotos: Mònica Orpí 

Quaranta‐tres alumnes de 1r i de 2n de Batxillerat, els que cursen matemàtiques, van a 
Cornellà a visitar el Mmaca. 

 
Dijous 15 de desembre 43 alumnes de 1r  i de 2n 
de  Batxillerat  van  anar  a  Cornellà  a  visitar  el 
Mmaca, el Museu de Matemàtiques de Catalunya. 
La  sortida  va  durar  tot  el  matí  i  els  professors 
acompanyants  van  ser  Jordi  Cortiella,  Miquel 
Dobón, Montse Vives, i Mònica Orpí. 
 
El Mmaca es va inaugurar l’any 2014 i actualment 
organitza  exposicions  diverses  a  les  seves  sales  o 
també  al  pati.  L'exposició principal  s’anomena 
Experiències  matemàtiques, i  està  situada  a  la 
segona planta del Palau Mercader dins el parc de 
Can Mercader de Cornellà.  
Els alumnes que vam fer la sortida, a més de veure 
el  museu,  vam  poder  participar  al  taller 
"Construïm  les  cúpules  de  Leonardo".  Aquest  és 
un  taller  on  pot  participar  tothom,  des  dels més 
petits fins als avis. Consisteix a construir, utilitzant 
un  sol  model  de  bastó,  diferents  models 
d'estructures.  En  acabar,  es  pot  entrar  dins  la 

cúpula com si fos una cabana o iglú o bé aixecar‐la 
i traslladar‐la. 
Aquesta  és  una  idea  de  Leonardo  da  Vinci  que 
l'escultor Rinus  Roelofs va  trobar  amagada  en  un 
racó  dels  seus  escrits  i  ha  treballat  amb 
profunditat. Al MMACA n’ofereixen  la seva versió 
amb  la  possibilitat  d'aixecar  11  models  diferents 
de cúpula.  Amb el treball col∙laboratiu de fins a 15 
o 20 persones, cada cúpula es pot fer amb uns 15 
minuts.  Nosaltres  vam  començar  amb  un  dels 
models  senzills  per  seguir  amb  els  que  anàvem 
triant, tal com veieu a les fotos.  
Sense  adonar‐nos‐en,  vam  treballar  conceptes 
geomètrics com polígons o angles, i vam entendre 
com  és  possible  que  una  tessel∙lació  plana  es 
transformi en una cúpula tridimensional. 
Va ser un matí molt maco i recomanem a tothom 
que vagi a visitar el museu,  i   a tocar  i admirar  la 
màgia  de  les  matemàtiques,  entre  l'art  i 
l'arquitectura.  
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LA RUTA CASAS i PERE ROMEU 
Trini Huguet 

Fotos sortida: Filo Perpinyà i Alejandro López 
 

Els alumnes de 4t d’ESO de l’INS Torredembarra van seguir la Ruta Casas els 
matins  del 14  i  16  de  desembre.  Van  començar  la  ruta  al 
Castell,  on  hi  ha  instal∙lada  l’exposició  “Ramon  Casas  a 
Torredembarra” i després van continuar pels antics carrers 

de  l’Abadia  i Nou,  per  conèixer  on  van néixer  i  van  viure  indians  torrencs,  en  especial  la 
família del pintor. Van acabar la visita al Patronat Antoni Roig on el Sr. Josep Bargalló els va 
fer una extensa explicació del Modernisme i de la importància de personatges com Ramon 
Casas, Pere Romeu… 
 
Nosaltres  hem  escollit  afegir,  a  la  notícia  d’aquesta 
sortida, un monogràfic sobre Pere Romeu perquè no sé 
si  passa  a  tot  arreu  però  el  que  és  d’un  territori  en 
concret,  petit,  com  la  Torre,  sovint  no  es  valora.  Els 
habitants mateixos no acostumen a valorar prou el seu 
patrimoni. Podríem dir que Pere Romeu forma part del 
nostre  patrimoni;  si  més  no,  és  fill  predilecte  de  la 
nostre  vila.  És  un  personatge  globalment  molt 
important el qual a poc a poc hem anat arraconant fins 
enguany  que  Josep  Bargalló  ha  tret  la  seva  biografia 
amb  el  títol  de:  Les  set  vides  de  Pere  Romeu  (A 
contravent).  Les  set  vides  es  refereixen  al  sobrenom 
amb el qual es coneixia en Romeu: el gat.  

De ben segur que Els Quatre Gats és més conegut, de 
fet es pot relacionar perfectament amb l’àlies esmentat 
més  amunt  i  a  més  Pere  Romeu  va  ser  el  propietari 
d’aquest  local,  el  qual  en  aquella  època  era  més 
conegut  com  una  cerveseria.    Allí  també  es  troba  el 
cèlebre Tàndem, ell és un dels dos homes que podem 
veure al quadre pintat per Ramon Casas, també nascut 
a  la  Torre  i  amic  des  de  la  infància  de  Romeu.  De  fet 
Casas el retratà en més d’un quadre amb uns trets físics 
molt  marcats:  molt  alt  i  barbut.  No  només  va  ser 
propietari  del  famós  bar  sinó  que  va  tenir  una  vida 
molt activa, amb una gran  iniciativa  i amb un punt de 
vista  innovador.  Va  ser  hostaler,  promotor  cultural, 
fotoperiodista  i  esportista,  l'única  activitat  que 
mantingué  tota  la  vida.  Un  clar  exemple  d’aquesta 
passió  va  ser  el  Gimnasio  Catalán,  on  ensenyava 
esgrima,  organitzava  exposicions  d’art  i  hi  havia  una 

pista  de  patinatge.  També  va 
treballar  amb  Joan  Gamper  i  fou 
directiu  de  l’entitat  l’Spotmen’s 
Club  i  finalment  va  ser  propietari 
d’un  concessionari  d'automòbils 
francesos al passeig de Gràcia. 

No  només  això  demostra  la  seva  gran  riquesa  i 
importància.  Tots  els  oficis  esmentats  els  va  dur  a 
terme a Barcelona on també va casar‐se. Un casament 
que crida  l’atenció a primera vista. Els  seus  testimonis 
van ser ni més ni menys que Ramon Casas, el seu amic i 
cèlebre pintor, i Santiago Rusiñol, també bon amic dels 
nuvis  i  prestigiós  escriptor.  Va  ser  casat  per  Jacint 
Verdaguer,  qui  ja  en  aquella  època  era  un  poeta 
consagrat  i  tota  la  cerimònia  va  ser  oficialitzada  a  la 
catedral de Barcelona. 

La  vida  adulta  de  Pera  Romeu  va  transcórrer  a 
Barcelona  però  va  poder  fer  el  viatge  gràcies  a  la 
riquesa com a família indiana, la qual era veïna d’altres 
personatges  il∙lustres per a Catalunya,  com  ja hem dit 
la família Casas i la d'Eusebi Güell, el principal mecenes 
de Gaudí.  

Pere Romeu va néixer a Torredembarra  l’any 1862 i va 
morir a Barcelona el 1908, una història local que torna 
a veure la llum gràcies a l’autor de Les set vides de Pere 
Romeu,  el  qual  conclou: Si  no hagués mort  jove,  estic 
segur  que  Romeu  hauria  arribat  a  volar  i  hauria  fet 
cinema.
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Cada vegada costa més escollir els textos per a la revista. I és que n’hi ha de molt 
bons, ja ho veureu. 

 
Maria‐Antònia Oliver 

 

Això  era  una  dona‐doneta 
que  quan  va  néixer,  estava 
tan  malalta  tan  malaltona, 
que es podia morir. Sí, de bo 
de  veres!  El  seu  cor  s’havia 
cansat  de  treballar  i  ja  no 
bategava.  A  aquesta  senyora 
li agradava tant i tant escriure 
que,  quan  estava  malaltona, 

em va escriure un conte; i ara que jo ja he crescut, 
li n’escric un a ella. 
 
“Vet  aquí  una  vegada,  la  detectiu  Maria‐Antònia 
Oliver anava caminant pel parc Joana Raspall, quan 
de  sobte  va  rebre  una  trucada misteriosa. Maria‐
Antònia agafà el telèfon i respongué: 
‐Sí? 
‐Bon  dia‐  respongué  una  veu misteriosa‐  veig  que 
està desperta ben d’hora. 
‐Qui ets? –Preguntà  Maria‐Antònia 
‐A  vostè  no  li  importa.  Truco  per  dir‐li  que  li  he 
deixat  un  regal  a  la  cantonada  del  carrer  Ausiàs 
March  amb l’avinguda Ramon Llull ‐ Llavors l’home 
misteriós penjà el telèfon. 
Maria‐Antònia  estava  molt  desesperada;  tan 
desesperada, que s’oblidà la llibreta  per apuntar el 

que  havia  passat  i  la  conversa  amb  l’home 
misteriós. Quan arribà a  l’escena del crim veié dos 
mots  estirats  a  terra;  els  havien  assassinat  i  els 
havien robat els accents diacrítics! 
La detectiu estava tan involucrada en el cas que va 
demanar  a  la  policia  de  poder‐hi  treballar. 
L’endemà  hi  hagué  un    terrible  assassinat  de  88 
mots  més  en  un  creuer  i,  tal  com  en  l’assassinat 
anterior, els havien robat l’accent diacrític. 
Aquest  cop,  però,  l’assassí  es  va  deixar  una  pista 
molt  important  al  lloc  del  crim:  un  carnet  de 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 
Llavors,  Maria‐Antònia  investigà  qui  podia  ser 
l’assassí. Interrogà tots els integrants que tenien un 
carnet com aquell i,  investigant a fons… arribà a la 
conclusió que el culpable era Joandomènec Ros. 
Va  anar  a  casa  de  Joandomènec;  i,  en  arribar‐hi, 
Joandomènec  va  fer  esclatar  una  bomba,  i Maria‐
Antònia  només  pogué  salvar  14  mots  i  els  seus 
diacrítics”. 
 
Amb  molt  d’amor,  de  la  ja  no  tan  petitona 
Constança,  al  seu  àngel  de  la  guarda:  Maria‐ 
Antònia Oliver. 
 

Martín López – 2n ESO B 
 
 
 

Les agulles 
 

          Tic; 
          Desperto amb un crit. 
          Tac; 
          Un vel gris m’ha embolcallat. 
          Tic; 
          Ja es negra nit. 
          Tac; 
          No hi ha ningú al meu costat. 

 

Tic; 
M’apropes al teu pit. 
Tac; 
Els monstres han marxat. 
Tic; 
La meva foscor ha fugit. 
Tac; 
Quan la teva llum l’ha foragitat. 
                                   Mireia Folch – 2n ESO
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EL SOBRE 
 

Fa  cosa  d’una 
setmana  i  mitja  van 
passar‐me  aquest 
bloc  de  fulls,  en  el 
qual puc escriure allò 
que  més  desitgi. 
Després  de  passar‐
me hores pensant en 

aquelles  paraules  que  podien  exculpar‐me  dels 
meus  delictes,  o  que  podien  fer  menys  dura  la 
pèrdua  dels meus  éssers  estimats,  he  decidit  que 
vull explicar la veritat. No busco el perdó de ningú. 
No  el  necessito.  Explicar  els  esdeveniments  amb 
total  sinceritat em  fa assolir  la pau necessària per 
afrontar la meva execució.  
  
Tot va començar un dia aparentment normal. Una 
escletxa de llum impactà de dret en mi, lentament 
vaig  anar  obrint  els  ulls  i  encara mig  endormiscat 
vaig  atansar‐me  a  la  finestra.  Era  un  dia  d’aquells 
que  fan  goig  de  veure,  el  sol  lluïa  amb  elegància 
ocupant  l’enorme  mantell  blau.  En  aquell  precís 
instant, mentre mirava encisat  l’espectacular  vista 
que podia guaitar des del meu petit  immoble, una 
veu va interrompre les meves cabòries.  
Era  allà,  palplantada,  mirant‐me  amb  cara  de 
pomes agres. Vaig suposar que començaria amb un 
dels  seus sermons, però va  limitarse a estendre  la 
mà  i  a  lliurar‐me  un  sobre.  Només  tocar‐lo,  una 
estranya  sensació  va  recórrer el meu  cos.  Tot allò 
feia  pudor de  socarrim,  així  que  vaig  sortir  al  pati 
per poder tenir una mica més d’intimitat.   
 
“Hola  Tomàs,  t’escric  perquè  estic  realment 
desesperat  i necessito  la teva ajuda. Se que ets un 
autèntic amic i no diràs res de tot això, confio en tu.   
El temps se’m tira a sobre així que aniré directe al 
gra.  Fa  cosa  d’una  setmana  i  mitja,  un  home 
perillós  a  qui  dec  molts  diners  va  advertirme  que 
s’acabava el meu temps. No vaig poder reunir tota 
aquella  enorme  quantitat  de  diners,  així  que  va 

evocar  la seva  ira contra el meu difunt dit petit de 
la  mà  esquerra.    Després  d’asserenar‐se  va 
proposar‐me  un  tracte:  si  robava  uns  pergamins 
que  costaven  més  de  vuit  mil  ducats,  tot  allò 
acabaria.  Sense  cap  altre  remei  vaig  haver 
d’acceptar.   
He intentat per tots els mitjans fer‐los desaparèixer, 
però  tot ha estat en va. Se molt bé que tu podries 
fer‐ho, treballes al palau i en un descuit ningú no se 
n’assabentaria. T’ho prego Tomàs, no tinc cap altra 
opció.       
Ens  veiem  demà  davant  l’escorxador  a  les  vuit, 
necessito una resposta.”  
                                                                         Francesc  

  
Vaig empal∙lidir de cop, no podia ser veritat, era un 
somni o potser una broma? Tot  i els meus dubtes 
vaig decidir no dir res a ningú. Estava tan neguitós 
que  vaig  arribar  un  quart  d’hora  abans.  No  podia 
deixar de pensar‐hi, realment valia la pena jugar‐se 
el  lloc de treball  i el coll?   Quan per fi aparegué el 
meu  amic  vaig  fer  un  bot,  inconscientment  vaig 
dirigir  la  vista  al  seu  dit.  Una  ganyota  d’horror 
s’expressà en el meu rostre.  
Només  veure‐li  la  cara  ho  vaig  confirmar,  era  tot 
cert,  fins  l’última  paraula.  El  coneixia,  i  em  sabia 
cadascun dels seus actes o gestos. Podia endevinar 
a la seva mirada tota la desesperació i desolació.  
Era  la  seva  única  i  última opció,  no  podia  fallar‐li. 
Vaig  acceptar,  no  sabia  quines  conseqüències  en 
podia  comportar  aquella  decisió,  però  m’era 
completament  igual.  Ell  ja  m’havia  salvat  la  pell 
més d’un cop, i jo no podia ser menys.  
   
Sento  passos,  aquest  soroll  tan  característic  em 
resulta  familiar.  Miro  per  l’espiell,  i  confirmo  els 
meus dubtes. Són els guàrdies i vénen a buscar‐me. 
El temps se m’acaba així que assumeixo que hauré 
de deixar a mitge  

 
Marta Manzano Pelegrina 
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UNA TROBALLA A LES GOLFES 

 
Ja  feia  dies  que  els meus 
pares  comentaven  la 
necessitat  de  posar  una 
mica  d'ordre  a  les  golfes. 
Jo  visc  en  un  edifici  de 
tres  pisos  que  es 
propietat  de  la  meva 
família. A  la part superior 
s'hi troba el que nosaltres 
anomenem  golfes,  on 
tenim  dipositats  tot  tipus 
d'andròmines,  des  de 
gerros de diferents  colors 
fins  a  llits  desmuntats 
l’origen  dels  quals  ningú 

no  coneix,  ni  tampoc  la  seva  finalitat.  Hi  havia 
també unes  calaixeres,  d'un  estil molt  poc  definit, 
que el meu pare havia de vendre a un antiquari de 
Sabadell. Aquest fet és el que va propiciar que tota 
la  família  pugéssim  a  aquell  espai,  que  per  mi 
sempre havia estat desconegut. Entre aquell munt 
de  pols  tots  vam  trobar  alguna  cosa  que  ens  feia 
gràcia,  la meva mare va trobar unes tasses de cafè 
que des d'aquell moment s'han fet imprescindibles 
en  cada  sobretaula;  el  meu  pare  es  va  enamorar 
d'una foto familiar del meu avi; la meva germana va 
trobar  una  nina molt  deteriorada  que,  netejant‐la 
amb  molta  cura,  ara  decora  la  lleixa  de  la  seva 
habitació. El meu germà no va voler saber res de les 
golfes. 
Jo  també  vaig  fer  una  gran  troballa.  Dins  d'una 
capsa  maltractada  per  la  humitat  s'hi  trobaven 
diversos llibres, i n’hi va haver un que em va cridar 
especialment  l'atenció,  estava  recobert  per  un 
estrany  cartró  que  la  meva  mare  va  dir  que  era 
pergamí. Era de finals del 1800, tot i que per l'olor 
semblava  molt  més  antic.  Li  vaig  treure  la  pols  i 
amb  delicadesa  vaig  decidir‐me  a  fullejar‐lo,  cada 
cop  em  sentia  més  interessada  per  la  peculiar 
història de Sant Jordi que explicava. Durant diverses 
nits em vaig adormir amb  l'antic  llibre a  les mans, 
cada cop em veia més endinsada en la llegenda de 
Sant Jordi. 
Ja  fa tres setmanes que  la meva amiga Carlota em 

va  dir  que  per  celebrar  el  seu  aniversari 
aconseguiria  uns  carnets  perquè  totes  dues 
poguéssim  anar  a  veure  el  Barça  en  una  bona 
localitat, no m'ho podia creure. Finalment el dia va 
arribar i les dues, juntament amb un amic inesperat 
que feia dies que em seguia a tot arreu,  i pintades 
dels colors del equip, vam fer cap a la cua del famós 
estadi.  La  indumentària del  nostre  company no va 
passar desapercebuda. Quan vam arribar al control 
de  seguretat  la  cara  del  vigilant  va  canviar 
sobtadament i el moment en què el nostre amic va 
passar per sota l'arc de seguretat va ser un caos: els 
sensors  no  paraven  de  sonar  i  va  venir  el 
responsable.  Sortosament  va  decidir  que  aquella 
vegada  s'havia  de  fer  una  excepció:  no  sempre  a 
l'estadi apareixia un sant, i en aquest cas Sant Jordi. 
Ens vam encaminar cap a la nostra localitat davant 
les  mirades  i  els  somriures  de  totes  les  persones 
amb  les  que  ens  anàvem  creuant.  Quan  ens  vam 
poder asseure, Sant Jordi va quedar admirat per la 
bellesa  del  verd  del  camp.  En  el  moment  en  què 
van sortir els jugadors, el nostre amic va agafar una 
bufanda i  la va fer brandar circularment al compàs 
de  l'himne  del  Barça.  Tots  anàvem  vibrant  amb  el 
desenvolupament  del  partit.  Sant  Jordi  cridava 
apassionadament  i  tenia  els  nervis  a  flor  de  pell. 
Cap  al  final  del  partit  el  Barça  guanyava  quatre  a 
zero,  i  entre  el  públic  ja  feia  temps  que  corria  el 
boca‐orella que Sant Jordi estava present a l'estadi. 
Aleshores  tothom  es  va  posar  a  cridar  com  si 
animessin  l'equip:  SANT  JORDI,  SANT  JORDI,  SANT 
JORDI!!  La Carlota  i  jo no podíem assimilar el  que 
vèiem,  el  nostre  simpàtic  amic  saludava  mentre 
aixecava  els  nostres  braços  que  movíem 
descompassadament.  La  sortida  de  l'estadi  va  ser 
apoteòsica,  tothom volia autògrafs  i  selfies amb el 
famós Sant Jordi. 
Vam guanyar el partit, és clar; aquell i tots els altres 
als  quals  m’acompanya  el  sant,  amb  aurèola 
inclosa.  Però  a  hores  d’ara  ja  comença  a  fer‐se 
molest, perquè em segueix  a  tot  arreu. He pensat 
molt, però encara no sé com desempallagar‐me’n; i, 
a més, és que fa tanta patxoca, tan ros... 

Àfrica Gibert 
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Dime quién soy 
No  us  ha  passat  mai,  que 

t’acabes un llibre i et quedes 

amb  ganes  de  més?  Doncs 

això  et  pasa  quan  acabes 

aquest  llibre,  t’identifiques 

tant  amb  el  personatge 

durant  la  història  que  cada 

cop  que  va  a  un  país  et 

transportes  amb  el 

personatge  allà  on  vagi.  Les 

seves  sensacions  també  les 

sents, quan riu, quan sofreix, 

etc.  Cal  remarcar  el  caràcter  d’Amèlia,  el 

personatge principal, que comença com una noia 

de  la  burgesia,  però  que  durant  la  història  anirà 

canviant el seu caràcter per culpa dels fets que ha 

de viure. 

La història tracta de la vida d’Amèlia Garayoa, que 

transcorre  des  de  la  guerra  civil  espanyola  a  la 

guerra freda. Es fan evidents aspectes molt cruels 

del comportament de la gent durant la guerra civil 

espanyola, a la segona guerra mundial i a la guerra 

freda. En aquest  llibre també es parla de política, 

ja  que  Amèlia  anirà  canviant  la  seva  manera  de 

pensar al llarg de la novel.la.  

Personalment  us  recomano  aquest  llibre  com  a 

experiència;  si  no  llegiu  gaire,  en  veure  que  té 

unes 1.100 pàgines us pensareu que no el podreu 

llegir;  però  jo mateix,  que  no  havia  llegit mai  un 

llibre així, me l’he llegit com si fos un llibre de deu 

pàgines. La història t’enganxa tant que només tens 

ganes de seguir descobrint més coses sobre la vida 

d’Amèlia. 

 

 

 
__________________________________________________Tania Ramírez Gutiérrez  

Adam Richard Wiles 

 

 
 
Adam Richard Wiles    va néixer el 17 de gener de 
1984 a Escòcia. És conegut professionalment com 
Calvin  Harris,  és  DJ,  cantant,  compositor, 
productor  musical,  artista  d'enregistrament  i 
remixer.  El  seu  àlbum  debut,  I  Created  Disc,  va 
sortir  el  2007  i  va  ser  el  precursor  dels  seus 
primers 10 senzills Acceptable en els anys 80  i Les 
noies. 
 El  2009,    Harris  va  treure  el  seu  segon  àlbum 
d'estudi,  A  punt  per  al  cap  de  setmana,  que  va 
debutar  en  les  llistes  britàniques  i  va  guanyar  un 
disc  d'or  de  la  Indústria  Fonogràfica  Britànica  tot 
just  després  de  dos  mesos  d’haver  sortit.  El  seu 
primer  senzill, No  estic  sol,  es  va  convertir  en  el 
seu primer número u en l'UK Singles Chart. 
Harris  va  saltar  a  la  fama  internacional  el  2012 
amb el seu tercer àlbum d'estudi, 18 Mesos. Amb 
aquest i altres treballs va aconseguir ser el top 10 
de l'UK Singles Chart. 

Harris  ha  col∙laborat  amb 
nombrosos artistes i grups 
d’enregistrament,  incloent 
Kylie  Minogue,  Rita  Ora, 
John  Newman,  Florence 
Welch,  Ellie  Goulding,  i 
Gwen Stefani. Amb la seva 
col∙laboració amb Rihanna 
va  treure  dos  senzills, On 
has estat i We Found Love. 
Va  rebre  el  Premi  Ivor  Novello  de  l'Acadèmia 
britànica –premi compositor de l’any‐ el 2013; i en 
els  premis  Billboard  de  la  Música‐2015  va  ser 
nomenat  Top  Dance‐Electronic  artista.  A  més, 
Harris va encapçalar la llista de DJs més ben pagats 
del món  de  Forbes  durant  tres  anys  consecutius, 
des  de  2013  fins  a  2015.  Harris  també  dirigeix  la 
seva  pròpia  companyia  discogràfica:  Fly  Eye 
Records. Escolteu‐lo aquestes vacances,  ja  veureu 
com no us decebrà!        



 

 

__________________________________________________Alejandro Barrera 

Novembre… temps de cinema. 
 

La mort de Lluís XIV 
Aquesta pel.lícula és un flash back que ens explica 
la  vida d’aquest  rei  absolutista però a  través del 
seu  moment  més  vulnerable,  l’agonia  final.  Al 
llarg de dues hores assistim als últims dies del Rei 
Sol sense sortir de la seva cambra.  
El  cos  sagrat del  rei  s’exposa a  les malalties  i als 
ulls  del  profans.  I  l’envolten  tota  una  sèrie  de 
metges que ens  fan veure que en aquella època 
ja començava la medicina, però que encara creien 
molt en supersticions. L’escena més divertida del 
film la protagonitza un xerraire provençal (l’actor 
és  Vicenç  Altaió)  quan  recita  un  fragment  del 
Tractat  de  l’amor 
heroic d’Arnau de 
Vilanova.  Amb  La 
mort  de  Lluís  XIV 
torna  al  cinema 
Jean‐Pierre Léaud 
(el  protagonista), 
amb  una  cara 
molt  envellida  i 
maquillada  i una posada en escena que,  tot  i els 
luxes, no dissimula la mort.   

 

Un monstre ens ve a veure 
Un monstre ens ve a veure. A mi, a tu, a tots. Un 
monstre que en realitat en són tres. El primer de 
tots,  J.A.  Bayona,  un  director  capaç  de  fer 
espectacle  amb  els  sentiments  sense  caure  mai 
en  el  sentimentalisme.  El  segon,  Sigourney 
Weaver,  una  actriu  que  omple  la  pantalla  i 
imposa  la  seva presència  tendra  i  dominant  a  la 
vegada.  El  tercer,  un  home‐arbre  de  dimensions 
gegantines,  narrador  d’històries  alliçonadores. 

Aquest  és  el  monstre 
que visita en Connor, el 
nen  protagonista  que 
s’ha d’enfrontar al dolor 
i  a  la mort  sense  altres 
elements  que  la  seva 
poderosa  imaginació. 
Imaginació  és  el  que  té 

Bayona a  l’hora de posar en  imatges un  llibre de 
Patrick  Ness.  Imaginació  per  fer  un  monstre 
entranyable  i  protector,  imaginació  per  explicar 
les històries amb una animació preciosa. Un  film 
magnífic per a grans i petits. 

 

 
Julieta 

 

I,  com  que  aquest  és  el  mes  en  què  es  donen  a  conèixer  les 
candidatures per als Òrcars de Hollywood, també us volem parlar de 
Julieta, la pel.lícula de Pedro Almodóvar que representarà Espanya en 
aquesta  89ª  edició  de  la  gala més  famosa  del món.  El  film  ha  estat 
acceptat com a candidat en la modalitat de “Millor pel.lícula de parla 
no anglesa”.  I  al  febrer  sabrem si ha aconseguit el preuat guardó, o 

no. L’obra es basa en les novel.les curtes d’Alice Munro que, si ho recordeu, també us vam recomanar de 
llegir en el seu moment, abans que l’autora fos premi Nobel. El film ens explica la vida de Julieta qui, el dia 
abans d'abandonar Madrid per  instal∙lar‐se a Portugal amb el  seu amant  Lorenzo, es  troba amb Beatriz, 
amiga d'infantesa de la seva filla Antía. S'assabenta així que aquesta filla, que la va abandonar fa més de 
dotze anys, encara viu a Suïssa amb els seus tres fills. 
Julieta  decideix  llavors  de  quedar‐se  a  Madrid,  en  l'edifici  que  ocupava  abans,  i  enfrontar‐se  als  seus 
records,  a  la  seva  solitud,  a  la  seva  bogeria.  Escriu  a  Antía  tot  el  que  no  ha  tingut  ocasió  de  dir‐li, 
començant  per  la  nit  que  va  conèixer  el  seu  pare  Xoan,  en  un  viatge  en  tren.  El  film  ja  va  participar  al 
Festival de Cannes, dura 96 minuts, està quasi tot rodat a Galícia, i tés dues actrius protagonistes: Emma 
Suárez que representa la Julieta d’avui; i Adriana Ugarte, que representa la Julieta de jove. Treballen molt 
bé; això sí: us ha d’agradar Almodóvar. 

i l'Antina recomana... CINEMA 
 



       ________ 10. RECEPTES DE CUINA

Canelons de torró de crema farcits de nata
 
Els  canelons  són  un  dels  plats  tradicionals  de  la  cuina  de 
Nadal catalana. A la majoria de cases catalanes, algun dels 
àpats  d'aquestes  festes  serà  a  base  de  canelons.  Però 
aquests són dolços, i els hem d’agrair a la Gemma Conflent. 
 
Ingredients 
Una barra de torró de crema   
Nata per muntar  
Sucre 
 
Preparació: 
Tallar  el  torró  en  talls  de  2cm de  gruix.  Estirar‐lo  amb  un 
corró  fins  a  obtenir  una  làmina  ben  fina  de  forma 
rectangular.  Muntar  la  nata  amb  una  mica  de  sucre 
(opcional).  Posar  la  nata muntada  al  mig  de  la  làmina  de 
torró  i enrotllar‐la com si  fos un caneló. Decorar amb una 
mica de nata. Bon profit! 
 

RISOTTO DE BOLETS: 
(Per a dues persones) 

INGREDIENTS: 
‐ 180 grams d'arròs bomba (dos cassons plens) 
‐ 600‐700 ml de brou de verdures 
‐ 150 grams de xampinyons 
‐ 150 grams de bolets portobello 
‐ 100 grams de ceba tendra 
‐ 75 grams de mantega sense sal 
‐ 50 grams de formatge parmesà 
‐ 100 ml de vi blanc 
‐ 2 grans d'all 
‐ 7 cullerades d'oli d'oliva 
‐ pebre negre 
‐ sal 
 
ELABORACIÓ: 
1.  El  primer  serà  preparar  el  brou  de  verdures.  Si 
tens  temps  el  millor  és  fer  un  brou  casolà,  si  no 
tens  temps  o  et  fa  mandra,  prepara  el  brou  amb 
una pastilla de brou concentrat o compra'l envasat, 
però  fins  que no  tinguis  el  brou  llest  no  comencis 
amb la recepta. 
2.  Ara  anem  a  preparar  els  bolets.  Treu‐la  terra  i 
talla’ls a rodanxes fines. 
3.  Agafa  dos  dents  d'all,  pela'ls  i  pica'ls  ben  fins. 
Posa’ls en una paella amb 5 cullerades d'oli d'oliva 
a  foc mitjà‐baix.  Quan  tota  la  cuina  faci  olor  d’all 
(ull,  que no es  cremi)  afegeix els  xampinyons  i  els 
bolets  portobello,  mitja  cullera  petita  amb  sal  i 
unes voltes de molinet de pebre negre. Deixa a foc 
mitjà  fins  que  els  bolets  perdin  tota  l'aigua  i 
estiguin  ben  fets  (tasta  de  tant  en  tant).  Quan 
estiguin al punt aparta del foc la paella i reserva els 
bolets. 
4. Si el brou no està ben calent posa‐ho a escalfar 
en un cassó gran mentre prepares l'arròs. Tasta‐ho 
de sal. 
5. Posa‐hi l’arròs que es faci una mca. 
6. Afegeix una mica de vi blanc i remena, que s’evapori. 
7.  Vés  afegint  brou  a mesura  que  l’arròs  ho  demani,  i 
remena. Així durant uns 20 minuts. 
8.  Cins  minuts  abans  de  tancar  el  foc  afegeix  una 
cullerada de mantega i formatge parmesà. 
9.  Deixa‐ho  reposar  una  mica,  abans  de  servir  pots 
ratllar també ou dur per sobre i…  
10. A llepar‐se els dits! 

ROTE GRÜTZE – Natàlia Binh 
 

Ingredients: 
1Kg de prunes 
500 g de sucre 
3 cullerades soperes de 
 Maizena  
2 peres 
2 préssecs 
4 fruits del bosc o albercocs 
 
Preparació: 
 

1. Bullir  les prunes en aigua senceres  fins que es 
fiquin toves. 

2. Després s’han de ficar en un colador per poder 
retirar  la  pell  i  ficar‐les  al  foc  novament.  Hi 
afegim el sucre. 

3. Dissoldre  la maizena en un got d’aigua  freda  i 
afegir‐ho a poc a poc a la preparació. 

4. Batre‐ho tot al mateix temps perquè no quedin 
trossos, fins que torni a bullir un altre cop. 

5. Després s’hi afegeix la pera, tallada a trossos o 
les fruites del bosc. 

 
Deixar refredar i servir com a crema o iogurt. 

  
 

_____________________________________________Marina Arbós i Luna Nieto 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

HORÓSCOP 
 

                  Potser Nadal 
Potser Nadal és que tothom es digui 
a si mateix i en veu molt baixa el nom 
de cada cosa, mastegant els mots 
amb molta cura, per tal de percebre’n 
tot el sabor, tota la consistència. 
 

Potser és reposar els ulls en els objectes 
quotidians, per descobrir amb sorpresa 
que ni sabem com són de tant mirar‐los. 
 

Potser és un sentiment, una tendresa 
que s’empara de tot; potser un somriure 
inesperat en una cantonada. 
I potser és tot això i, a més, la força 
per reprendre el camí de cada dia. 

Miquel Martí i Pol 

      L’equip de l’Antina us desitja molt 
bones festes! 

ARIES  21/03‐20/04.  Aquesta  setmana  tens 
l’oportunitat  d’iniciar  una  nova  història  en  la  teva 
vida  però  cal  que  siguis  decidit.  Ets  una  persona 
que ho rumia tot molt però fins i tot tu saps que les 
decisions han d’arribar.  

TAURE 21/04‐21/05. Has d’intentar no exigir‐
te  molt  a  tu  mateix,  ara  que  pots,  intenta 
donar‐te  uns  dies  de  descans  a  nivell 
d’estudis  i d’emocions,  simplement descansa 
de tot. La sort, els dies 25 i 27.  

CRANC    22/06‐23/07. Viuràs de prop una discussió 
però no et convé involucrar‐te, aquests dies estaràs 
més  tranquil  i  podràs  parlar  amb una  persona  que 
fins ara havia estat en un  segon pla  a  la  teva vida. 
Sort en l’amor el dia 24. 

LLEÓ  24/07‐23/08.  Miraràs  una  mica  enrere  i 
t’angoixaràs pensant que no has aconseguit una 
cosa  que  desitjaves  molt.  Deixa  els  dubtes  de 
costat i atreveix‐te a perseguir els teus somnis. 
Aquest Nadal tens sort amb l’amor. 

BALANÇA 24/09‐23/10. Estàs amagant un secret que 
aquests Nadals  veurà la llum, ja és hora que surti la 
veritat, no tinguis por d’afrontar‐ho! Estàs  intentant 
forçar una situació, deixa que aquests dies  les coses 

flueixin i sortirà perfecte. La sort: el 3.  

ESCORPÍ  24/10‐22/11.      Estaràs més  animat  i 
tindràs moltes ganes de fer feliços els altres. És 
el  moment  de  perdonar  les  situacions 
passades  i  mirar  al  futur  amb  optimisme. 

Tindràs sort el dia 22 i amb el número 11. 

CAPRICORN  22/12‐20/01.  Hi  ha  un  amic  en  la 
teva vida que sembla que juga a doble banda i et 
va  criticant quan no hi  ets. Aquesta  setmana  les 
converses  per Whatsapp  de nit  s’intensifiquen  a 
favor teu. Número de la sort: 13. 

AQUARI  21/01‐19/02  Els  petits  gestos  faran 
que hi hagi  canvis  importants en  la  teva vida. 
Investiga  com  pots  acostar‐te  a  aquella 
persona,  tot  està  a  favor  teu!  Vigila  la  teva 

salut, perilla a finals de setmana. Color de la sort: blau.  

BESSONS  22/05‐21/06.  Viuràs  una  situació  que  no 
havies previst i que et provocarà noves emocions. Et 
toca  valorar  què  significa  tot  això  amb  calma.  És 
millor  que  intentis  prendre  la  decisió  tu mateix,  no 

involucris els amics.  

VERGE  24/08‐23/09.    Deixa  de  ficar‐te  en  els 
problemes dels altres i fes més per tu, és el teu 
moment!  En  l’amor  hi  haurà  moments  de 
confusió  però  si  tens  voluntat  tot  sortirà  bé, 

especialment iniciant noves relacions.  

SAGITARI  23/11‐21/12.  T’has  d’arriscar  per 
guanyar! Ets una persona força prudent però ara 
és  l’hora de fer  les coses d’una vegada, si surten 
bé perfecte  i, si no, doncs no hauràs perdut més 
temps. Compte amb la salut. Dia de la sort: 26. 

 

PEIXOS 0/02‐20/03.   No et centris tant en els 
problemes  i aprèn a gaudir una mica més de 
les  coses  que  tens,  especialment  de  les 
persones.  Obrir‐te  a  un  amic  molt  proper 
t’ajudarà a connectar amb ell emocionalment 

d’una forma intensa. Color de la sort: verd. 

L'HORÒSCOP  DE  NADAL– Naiara Peña Fuentes–


