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Disseny: Ester Puig, Gabriel Sagalés  i Maite Garcia

Agraïments: Pep Rifà (assessorament informàtic), Joan Roca (correcció ortogràfica) i tots els mestres (Mercè Rusiñol, Núria Batalla, Lídia Carrera, Marta Mercader, Rosa Salarich i Gabriel Sagalés) 
i alumnes de la comissió de la revista Xarxa.

Aquí teniu la llista dels alumnes d’EP col�laboradors de la Xarxa 
d’enguany sense els quals aquesta revista no hauria estat possible:

Sergi Segura, Narcís Oriol, Pol Puigdollers, Pere Sanchez, Mireia Piza-
rro i Silvia Font.

Editorial
En aquesta pàgina.

Notícies
De la pàgina 2 a la 17.

El reportatge
De la 18 a la 24.

El reportatge gràfic
Congrés científic, de la 25 a la 
28.

Educació
La 29, molt interessant

Entrevistes

MÉS CIÈNCIA SI US PLAU.

El 2007 és un any molt especial 
per a totes les persones que tre-
ballen pel coneixement científic 
i tecnològic. Per qui vol conèixer 
millor el nostre món i contribuir a 
millorar-lo. Per qui aposta per la 
ciència. Perquè respectar la ciència 
és defensar la curiositat, la racio-
nalitat, la cultura, el sentit crític, 
la constància ... Apostar per una 
manera més lliure de reaccionar 
davant dels reptes de la nostra 
existència . 
El nostre país necessita més 
ciència: més investigadors i inves-
tigadores, més descobriment, però 
també mi l lo r 
coneixement, 
cultura i actitud 
científica. 
També és im-
portant que hi 
hagi millor co-
municació entre 
comunitat cien-
tífica i societat. 
Per això, un dels 
objectius fona-
mentals de l’any 
de la ciència és 
crear nous i mi-

llors canals per transmetre el 
coneixement científic i tecnològic 
a la ciutadania. 
Per tant, l’any de la ciència es 
converteix en una celebració de 
tots aquests valors i un excel�lent 
marc per conèixer persones i llocs 
on es genera coneixement en el 
nostre país. 
Des de l’escola aquest any ens hi 
hem volgut afegir i per això veureu 
que a la revista hi ha reflectides 
moltes de les coses que aquest 
curs hem treballat en aquest as-
pecte. Per uns futurs ciutadans que 
estimin la ciència!

De la 30 a la 38 n’és ple.

El racó de les petites 
coses
De la 39 a la 42 n’hi ha.

Cartes
Per emocionar-se la pàgina 43.

Ampa
Els emprenedors de les pàgines 
44 a la 46.

Passa-tu-B
Per entretenir-se, de la 47 a la 50.
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CELEBREM EL NADAL TOTA 
L’ESCOLA

S’acosta Nadal i l’escola està de 
festa. Com si anéssim d’excursió 
tots junts hem anat al pavelló.
Una iaia ens ha explicat una 
història d’un tren de tots colors. 
Cada vagó representa un valor: 
alegria ,amistat, llum, natura i 
pau.
Ha estat una festa molt bonica 
i el lloc força apropiat. Esperem 
poder tornar a celebrar-ho l’any 
que ve.
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  Jo sóc l’elefant, l’animal més gran 
 que a la terra cria!

 Mireu allà dalt en els estels 
 què hi ha...
 És un gros animal que amb bicicleta va,
 és un elefant i doncs què us penseu
 té una cua al darrera i una altra al davant.

 Si voleu saber més coses demaneu-ho als nens i nenes de P3
 que han fet el projecte de l’elefant!

PROJECTE P-3
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PROJECTE P-5

És un animal que viu a la sabana
i és el més ràpid del món quan 
caça perquè té gana.
La resposta correcta  és...   el 
guepard.
Si aneu a l’Àfrica de safari i el 
voleu veure de prop, ja podeu 
començar-vos a entrenar perquè 
quan va al seu aire és difícil 
d’atrapar.

PROJECTE P-4

Diplodocus, meteorit, estegosau-
re, rèptil, tiranosaure rex, ous de 
triceratops, carnívor, herbívors, 
petit i gran, llarg i curt, cua, coll, 
etc. 
Que heu endevinat de quin ani-
mal us parlem? SÍ! Molt bé, és el 
projecte de les “Rínxols d’Or  i els 
tres óssos” i de les “7 cabretes i 
el llop”: EL DINOSAURE!
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PROJECTES A CICLE INICIAL

Aquest any els projectes de 1r i 
2n han estat d’allò més artístics.
A 1r, Joan Miró i a 2n, Jaume Hu-
guet. L’art català està de moda.
Mireu quins artistes estem fets.

Notícies
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TITELLES A EI

Hi havia una vegada una nena 
que es deia Jana i que tenia tres 
amics óssos...
Els nens i nenes de P3, P4 i P5 
el dia 27 de novembre vam anar 
a la Canal a escoltar aquest con-
te explicat amb titelles. Si algú vol 
saber com acaba aquesta història 
que ens ho vingui a preguntar.

CARNESTOLTES A EDUCACIÓ 
INFANTIL

Els pediatres, els oftalmòlegs i 
els cirurgians, ben vestits i amb 
totes les eines necessàries vam 
sortir a passejar pel pati dis-
posats a curar i operar tots els 
malalts que trobéssim! Però a 
més a més de treballar...vam te-
nir temps per 
saltar i dan-
sar! 

NENS AL PATI (TEATRE)

Què passa quan sortim al pati? A fora 
està ple de sorolls...i aquesta vegada 
el grup de teatre Samfaina de Colors 
ens va demostrar que, al pati, també 
hi poden sonar moltes cançons. Amb 
cançons com La masovera, Peu poli-
dor, Els tres tambors, Salta miralta...
vam acompanyar els personatges a 
volar ben lluny amb la imaginació.

LA MONA

Vinga som-hi!!!  Amb la tonada 
dels cavallers.

Som, som, som els pastissers, 
sers , sers.
I el que no té ganivet no té dret 
a untar la mona. 
I el que no té pastisset no té 
dret a menjar res.
ATENCIÓ PASTISSERS de la 
mona no hi ha reeeeeessssss.

Mmmmmmmmmmm que bona!
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SANTA CECÍLIA

Com cada any, el 22 de novem-
bre vam  celebrar la diada de 
Santa Cecília. La participació en 
el concert va ser des dels més 
petits d ’Educació Infantil fins a 
Sisè de Primària. També ens van 
acompanyar un grup d’alumnes 
d ’ESO que van inaugurar el con-
cert interpretant una petita peça 
de Mozart amb diversos instru-
ments. A continuació cada curs 
va cantar dues cançons i els més 
grans també tocaven la flauta. 
Tots junts vam acomiadar la festa 
amb una cançó de Santa Cecília. 
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EL JOC DEL BERENAR SOLI-
DARI

Ingredients:

Pa amb tomàquet i formatge.

Es fan tres grups de nens i nenes 
que tinguin ganes de passar-ho 
bé i també que els  agradi el pa 
amb tomàquet amb formatge.

El grup 1 té com a matèria prime-
ra molt pa però gens de formatge 
ni de tomàquets.
El grup 2 té com a matèria prime-
ra molt formatge però gens de pa 
ni de tomàquets.
El grup 3 té com a matèria prime-
ra molts tomàquets però gens de 
formatge ni de pa.

L’objectiu del joc es que tots 3 
grups acabin berenant pa amb 
tomàquet i 
formatge.

Com s’hi juga:

Els tres 
grups han 
d’intercanviar 
els seus pro-
ductes per 

tal d’obtenir els 
productes que els 
falten per fer-se 
un bon pa amb 
tomàquet i forma-
tge, la sal i l’oli 
no cal intercan-
viar-los, ja que 
tots els grups en 
poden disposar.

Al final del joc 
guanya tothom, ja 
que amb l’ajuda 
dels altres grups 
tots assoleixen l’objectiu.

RECEPTA PER SER SOLIDARI

Encara que no ho creieu,  els 
més petits de l’escola, i sense 
estudiar física, hem descobert la 
fórmula de la solidaritat . Agafeu  
paper i  llapis i apunteu.

Ingredients:
No dir mentides    100g
Pegant-se no s’entén la gent    
250g
El valor de la amistat    200g
Respectar les coses     300g
Valorar el que 
tenim     200g

Un cop hagueu 
posat tots els 
ingredients dins 

SETMANA DE LA SOLIDARITAT

La Hadiza, de l’associació “ Els 
colors d’Àfrica”, ha vingut a fer 
una xerrada als alumnes de Sisè.
Ens hem adonat que hi ha moltes 
maneres de ser feliços, de diver-

tir-se i d’ajudar la gent. També 
hem après els costums del seu 
país i hem sabut la destinació 
concreta dels diners recollits en 
la nostra fira.

d’un recipient , ho barregeu ben 
barrejat, hi penseu una estona i 
el resultat és excel�lent.
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CONCERT DE NADALES PER 
ALS MÉS MENUTS

Els dies 18 i 19 de desembre els 
alumnes de 6è de l’escola  vam 
anar a les escoles bressol del 
poble: “La Cucafera” i “Pa amb 
xocolata” a fer un petit concert. 
Vam cantar algunes nadales i dues 
cançons que havíem preparat per 
Santa Cecília. Els nostre públic 
van ser els menuts d’un i dos 
anys, acompanyats de les seves 
mestres. 

Vam com-
partir una 
estona molt 
agradable i 
e n s  v a n 
obsequiar 
amb neules 
i torrons.

ENGLISH THEATRE

El dimarts   27 de febrer   els 
nens i nenes de Cicle Superior 
vam anar a veure una obra de 
teatre en anglès . L’obra es 
titulava “School days” i era la 
història de tres amigues (una de 
Barcelona, una de Pamplona i 
una nord-americana) que anaven 
a Liverpool per tal d’entrar en 
una escola de teatre musical. Allà 
s’havien d’espavilar a buscar allo-
tjament, mantenir-se econòmica-
ment i superar les proves d’accés 
a l’escola. Es parlava bàsicament 
en anglès, però també en català 
i castellà. L’obra s’acompanyava 
de divertides cançons en anglès.

SOLIDARITAT A CICLE MITJÀ

Durant la set-
mana de la soli-
daritat els nens 
de tercer vàrem 
conèixer la reali-
tat i les costums 
dels nens de 
l’Ibel, un poblat 
del Senegal.
Vàrem poder 
veure una pre-
sentació gràfica 
on ens podíem 
fer  una idea del poblat, conèixer 
els seus costums, escoltar un 
conte d’un camaleó, un animal 
molt important per a ells.
Els nens i les nenes de la classe 
vàrem realitzar un mural per ex-
plicar la nostra realitat. El mural 
constava de vàries fotografies 
de les diferents activitats i sorti-
des que hem fet durant el curs. 
També vàrem posar dibuixos dels 
nostres costums: menjar, escola, 
poble, jocs, fes-
tes….
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LA CUINA DE CICLE INICIAL

Si d’aquí a uns anys resulta que 
un alumne que aquest curs ha fet 
cicle inicial es fa famós per ser 
el millor cuiner del món, no us 
estranyi gens, ja que aquest any 
hem après a cuinar un munt de 
coses diferents. Per exemple, a 
torrar castanyes, a fer farina, pa-
nellets, galetes, també un bon pa 
amb tomàquet, a fer la mona de 
pasqua i fins i tot receptes me-
dievals. Si no ho creieu possible, 
aquí en teniu les fotos.
I bon profit!

Notícies
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L’AULA DE VIDRE

El dia 22 i 23 de març els alum-
nes de 5è vam anar a Vic a l’Aula 
de Vidre per aprendre a fer el 
muntatge d’un espot publicitari. 
Quan vam arribar ens van fer 
asseure a una escala, que estava 
al jardí interior. Allà vam explicar 
els nostres espots publicitaris, 
dels quals nosaltres mateixos 
n’érem els protagonistes. Per 
tant , per començar,  vam fer dos 
grups:  un va anar als ordinadors 
a aprendre com es feia servir 
el programa i l’altre va anar a 

l’exterior a fer i a 
gravar els espots. 
Després ens vam 
canviar de lloc de 
treball.
Quan estàvem a 
dins  l’aula,  vam 
aprendre a fer el 
muntatge de dife-
rents espots, cada 
grup el seu. Primer 
miràvem tot el que 
teníem gravat, des-
prés seleccionàvem 
els trossos que havien quedat 
millor i els arrossegàvem fins a 

una tira que hi havia a la part de 
baix  de la pantalla; era la part 
bona, ja començàvem a tenir un 
tros d’espot. Després vam desco-
brir diferents formes de fer talls, 
en vam escollir alguns i els vam 
posar a l’espot. Després vam po-

sar música de fons. L’últim que 
vam fer va ser posar el títol.
El que més ens va agradar va 
ser fer anar el programa de 
l’ordinador per fer espots, per-
què hi havia moltes maneres 
de fer-los i molts trucs per fer 
veure o escoltar coses dife-
rents del que són  (la tècnica fa 
veure el que no és).  Si pogué-
ssim, hi tornaríem.  
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CARNESTOLTES

Dificultats per triar quins són els 
millors productes del mercat?

A Cicle Superior, per Carnestol-
tes, ens hem disfressat de pro-
ductes comercials diversos, triats, 
dissenyats i produïts pels propis 

TENIM UN “PROFE” NOU

Abans de Nadal, la Pilar Asesio 
ens va fer saber que l’haurien 

d’operar del 
genoll el mes 
de febrer, així 
que el 29 de 
gener ens va 
presentar en 
Miquel Para-
reda, el seu 
substitut, un 
“profe” de vint-
i-cinc anys. 
Que jove!

FIRA DE NADAL A L’ESCOLA 
VEDRUNA-TONA

Els alumnes de Cicle Superior 
de l’escola Vedruna- Tona vam 
celebrar  el Nadal amb una fira, 
l’objectiu de la qual era recollir 
diners per a l’ONG “Els colors 
d’Àfrica”. Es podien comprar dife-
rents motius nadalencs fets pels 
nens i nenes d’aquest cicle.
La tarda va començar amb un 
concert i tot seguit vam obrir la 
fira a tots els assistents.
Des d’aquí volem agrair la gene-
rositat de tots els assistents,  ja 
que vam recollir uns sis-cents 
euros.
Moltes gràcies.

Notícies
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ELS DE P4 I P5 MARXEM DE 
COLÒNIES!

Atenció, atenció!!!!
Se m’acaba d’es.... d’es....d’es... 
d’espatllar la nau!!!
Necessitaria reforços!!! Necessito 
molts extraterrestres de P4 i P5 
urgentment. Si us plau, veniu tots 
i totes a la casa de colònies Can 
Vandrell de Sant Feliu de Buixa-
lleu!!

Se m’acaba la connexió, pi-
ppppppp!!!! Ja ens trobarem el 25 
i 26 d’octubre!

COLÒNIES DE 2n

A vegades els telegrames també 
poden arribar una mica tard, si no 

mireu aquest del 
primer trimestre 
acabat d’arribar. 
Els remitents 
són els alumnes 
de 2n de pri-
mària.

Telegrama ur-
gent

Colònies segon 
stop
Molí de la Riera stop
Ho passem pipa stop
Bona teca stop
Aprenem molt stop
Ganes de repetir-ho stop
Proves stop
Veure fotos annexes stop
A reveure stop

COLÒNIES DE SISÈ DE PRI-
MÀRIA

El primer trimestre els de 
sisè vam anar de 
colònies al Pou del 
Glaç a la Bisbal de 
l’Empordà. Vam 
poder fer moltes 
activitats com: esca-
lada, tirolina, circuit 
d’aventurers, quads, 
ceràmica, discote-

ca… 
Una de les 
activitats que 
ens va agra-
dar més va 
ser el circuit 
de quads. 
Hi havia dos 
quads petits 
i  un circuit 
fet amb 
pneumàtics, 

amb un bassal de fang inclòs, 
perquè fos més emocionant. Tots 

vam poder donar-hi dues voltes.
 El taller de ceràmica el feia un 
senyor que es deia Salvador. 
Vam poder fer les peces de fang 
en un torn.
Per a les diverses activitats 
d’aventura, com la tirolina, el 
rocòdrom i el circuit d’aventura, 
ens vam haver d’equipar bé amb 
casc i  havíem d’anar lligats amb 
cordes. L’experiència va ser molt 
emocionant.
La darrera nit ens vam mudar i 
empolainar per anar a ballar a la 
discoteca. 
Ens ho vam passar molt bé i  ens 
haguéssim quedat allà més dies. 
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EL MILLOR SOPAR DE GALA 
2006

MÒNICA TERRIBAS - Benvinguts 
altre cop a “Corazón, corazón” el 
millor programa dels nostres cors! 
Avui tenim una pregunta molt gla-
murosa: QUIN VA SER EL MILLOR 
SOPAR DE L’ANY 2006? 
Per començar tenim aquí, al nostre 
plató de TV3, dues persones molt 
importants... les senyoretes Lídia 
Carrera i Ester Puig. El motiu 
d’aquesta trobada és que ens 
revelin el seu secret més preuat: 
Quin ha estat el seu millor sopar 
durant l’any 2006? Tot seguit, a... 
“Corazón, corazón”. D’aquí uns 
moments, després de la pausa...
gràcies!

....
MÒNICA - Ja tornem a ser 
amb vosaltres! Per què? Doncs 
perquè la pausa televisiva s’ha 
acabat. I per què? Perquè dues 
personalitats com aquestes no es 
poden fer esperar. Bé, endavant. 
Senyoreta Lídia Carrera, ens pot 
contestar la famosa pregunta que 
té intrigat a tothom i que fa pujar 
la nostra audiència?
LÍDIA - Ostres! El meu millor so-
par, sense cap dubte va ser el de 
les...

ESTER - El de les colònies de 
primer i segon d’ESO.
LÍDIA - A veure Ester, la pregunta 
me l’havien fet a mi!
MÒNICA - No passa res, a “Co-
razón, corazón”, aquestes coses 
són ben freqüents...Ara, els faria 
res, sense barallar-se. Què va ser 
el més espectacular d’aquella nit?
ESTER - Els vestits!
LÍDIA - I quins vestits!
ESTER - És que uns vestits...
LÍDIA - Però vestits, vestits!
MÒNICA - A veure podrien espe-
cificar una mica més?
LÍDIA - Difícil...

ESTER - Molt difícil!
MÒNICA - Intentin-ho si us plau.
ESTER - La veritat, deixant de 
banda quatre casos espontanis, 
els vestits eren realment de 
GALA!
LÍDIA - Llargs, curts, negres, 
blancs, enfarfegats de flors, apro-
fitats dels pares, alguns fets per 
la iaia “ pobre iaia”, altres que es 
veia més el cinturó que el propi 
vestit...
ESTER - En fi, que aquell sopar 
va valer la pena.
MÒNICA - I pel que fa al menjar, 
l’ambient, la decoració... què ens 

en podríen dir?
ESTER - Bo, boníssim!
LÍDIA - Vam començar amb unes  
torrades amb caviar, pernil de 
pota negra, amb un vi del 1832, 
res...
ESTER - I de segon, quatre gam-
betes, acompanyades amb una 
mica de marisc.  
LÍDIA - I la decoració, espectacu-
lar! Unes butaques de pell, unes 
estovalles fines, amb uns canelo-
bres...
MÒNICA - Bé, tota una nit de 
gala! Però ara el programa ja 
està en el seu punt final. Bé sen-
yoretes Ester Puig i Lídia Carrera, 
moltes gràcies per haver pogut 
assistir, avui, a “Corazón, Cora-
zón”. Espero que hagin passat 
una nit agradable entre nosaltres. 
Gràcies.
ESTER I LÍDIA - I ara, gràcies a 
vosaltres per convidar-nos.
MÒNICA - Estimats espectadors, 
fins aquí “Corazón, corazón”, ens 
veiem en el pròxim programa. 
Adéu “corazones”!

Anna Vila
Judit Molas
2A ESO
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COLÒNIES 05/06

“Ring-ring” eren 2/4 de 9 del matí i 
una trucada telefònica em va des-
pertar. No estava d’humor perquè 
ahir me n’havia anat a dormir a 
les 5 de la matinada, investigant 
on s’havien amagat tres monges 
de clausura que s’havien escapat 
de l’església de Poblet. El cas no 
va quedar resolt. Amb la mandra a 
sobre i com vaig poder, vaig agafar 
el telèfon i vaig contestar amb un 
filet de veu:

- Detectiu Mc.Manel, di-
gui?

- Em dic Maite, i sóc la 
directora de l’Escola Ve-
druna de Tona. Escolti,  

que els alumnes d’ESO fa 
tres dies que van marxar 
de colònies i només han 
tornat els de 3er i 4rt. Els 
pares de 1r i 2n no paren 
de queixar-se que volen 
els seus fills. Jo no sé pas 
què fer! Fa tres dies! Tres 
dies!

- Calmi’s senyora, d’aquí a 
mitja hora sóc aquí. Em pot 
donar l’adreça i el número 
de telèfon?

- De seguida. El carrer Ger-
mana Victòria número 21, i 
el telèfon el 938124762.

Quin dia m’esperava! Amb dos 
casos al damunt i amb una son 
que no m’aguantava. Vaig agafar 

les claus i 
la caçado-
ra i vaig fer 
camí cap a 
l’escola.
Un cop allà, 
l a  M a i t e 
m’esperava 
davant la 
porta amb 
un  paper 
a la mà on 
posava el 
lloc on els 
a l u m n e s 

d ’ESO ha-
vien anat de 
colònies. Pel 
que indicava 
aquell paper, 
la canalla es 
trobaven a 
la casa de 
l ’ E s p l u g a 
de Francolí 
(Montblanc) 
casualment 
prop del lloc 
on havien desaparegut les tres 
monges de clausura.
Fent camí cap a l’Espluga de Fran-
colí, em va indicar el recorregut cap 
a la casa de colònies. Un cop allà 
en Kanake, el monitor de la casa, 
ens va explicar totes les excursions 
que havien fet durant els dies que 
van ser allà. Segons ell, el primer 
dia, quan van arribar a Montblanc, 
pels vols de les 11, es van posar 
a fer una gimcana pel poble. Es 
tractava d’omplir un full amb l’ajut 
de la gent de Montblanc. El primer 
que arribava al punt de sortida amb 
tot el paper emplenat guanyava. 
Aproximadament cap a les tres 
del migdia, la canalla van arribar 
a la casa de colònies, van deixar 
les maletes en una habitació i es 
van posar a dinar. A la tarda, quan 

tothom va ser  instal�lat a la seva 
cambra, cap al Monestir de Poblet. 
Casualment, les tres monges de 
clausura s’havien escapat del mo-
nestir i els alumnes anaven allà. 
No ho sé, però allò em feia mala 
espina. Un cop dintre el monestir, 
els que ensenyaven l’església, 
van donar un paper als alumnes 
on hi havia dibuixat el plànol del 
monestir. Ells havien d’escriure el 
nom del lloc on es trobaven, en el 
plànol. Van visitar-lo tot; l’antiga 
cuina, el menjador, el templet (una 
font) el locutori (lloc de conversa 
entre els monjos), la biblioteca, la 
sala capitular (el lloc de reunió) el 
retaule, l’església, el claustre...
Un cop van acabar la visita, van 
sortir a la plaça on van fer fotos, van 
berenar, van entrar a les botigues 
per comprar quatre «xorrades»... 
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La visita s’havia acabat i van tornar 
cap a la casa de colònies. Cap al 
vespre, segons en Kanake, el cel 
estava ennuvolat, i els professors 
no sabien si podrien fer el joc de 
nit. Conclusió, després de sopar 
es va anul�lar el joc de nit, perquè 
el terra estava moll d’haver plogut 
i com que es podrien fer mal ho 
van canviar per fer un ball de nit. 
En la suposada disco, hi van haver 
musiques marxoses, quatre ganà-

pies fent el boig, però en fi, tothom 
s’ho va passar bé. L’explicació que 
m’havia fet en Kanake, durant el 
primer dia, no em semblava que 
hi hagués res sospitós aixi que 
em vaig centrar en el segon dia. 
De bon matí, els alumnes van fer 
dues activitats: excavacions ar-
queològiques i visita a les coves de 
Francolí. Les coves eren llargues, i 
els explicaven com vivien els avan-
tpassats. En canvi els que feien 

excavacions arqueològiques, van 
fer grups de quatre o cinc persones 
i es van posar a excavar en un 
tros de terra. D’allà en van treure 
trossos de ceràmica, ossos...Cap a 
quarts de dues les activitats es van 
acabar, i els alumnes tornar cap a 
la casa de colònies. La canalla se’n 
van anar a dinar, i mentrestant els 
professors i en Kanake van prepa-
rar diferents activitats pel jardí, per 
fer una gimcana. A la tarda tothom 
tenia el seu grup, i es preparaven 
per fer activitats: com arrencar 
cebes, córrer amb els peus lligats, 
caminar amb una cullera a la boca 
que aguantava un caramel, etc. 
La gimcana va durar tota la tarda, 
i el vespre va tocar la discoteca. 
Tothom es va mudar, i la música 
va sonar. Aquella nit però s’havia 
de ballar amb una parella!!! Però 
tot i així sempre hi havia qui s’ho 
passava pel forro, i feia el que li 
venia més de gust. Cap a les dues 
de la matinada tothom era al llit, 
gent dormint, i d’altra xerrant, però 
sense molestar a la gent. Però cap 
a les tres de la matinada hi va haver 
gent que cansada de xerrar va co-
mençar a córrer pels passadissos, 
però els profes els van enxampar. 
Com a càstig els  van fer anar a 
demanar perdó a una monja. Gent 

va plorar, es va agenollar, i fins i tot 
van canviar d’idioma i van parlar 
en castellà. Podria ser que aquella 
monja fos una de les monges de 
clausura que s’havien escapat? La 
resposta era que no, era un pro-
fessor. Però tot allò era una cosa 
molt estranya, per tant m’havia de 
fixar molt en el tercer dia. El tercer i 
últim dia, els alumnes van fer grups 
i juntament amb tres monitors, van 
fer una excursió per la muntanya. 
La sortida va durar tot el matí, i 
la canalla s’havia de guiar amb 
una brúixola. En acabat la canalla 
estava baldada,  i els feíen molt 
mal les cames i els peus. En fi, 
allò va ser un matí molt cansat. A 
la tarda van tenir una estona per 
voltar i tirar fotos. Després, cap a 
les quatre de la tarda, l’autocar els 
estava esperant, però com que no 
venien van aparcar l’autocar i els 
van buscar per la casa. 
Ara jo estava amb ells buscant 
la canalla. Ens vam se-
parar, jo anava amb la 
directora, i en Kanake 
amb el conductor de 
l’autocar. Vam anar a 
les habitacions,  i en una 
que no havien fet servir 
i havia moltes maletes. 
Les vaig apartar, i a sota 

hi havia una porta secreta!! La 
vaig obrir, hi vaig entrar, i a dins hi 
havia dues portes. En una d’elles hi 
havia els alumnes!!( per sort sans i 
estalvis) i a l’altra les tres monges 
de clausura!! El cas o més ben 
dit els casos estaven resolts!! Els 
alumnes havien estat capturats per 
les monges.
Visca!! El detectiu Mc. Manel ha 
resolt un altre cas!

Anna Vila
Judit Molas
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CIÈNCIA A INFANTIL

Som els nens i nenes d’infantil i us volem 
explicar que durant la setmana de la ciència, 
vam tenir la visita d’uns científics. Durant tota 
la setmana vam anar a la sala i després de 
passar tota una sèrie de controls, posar-nos 
unes bates i escoltar les instruccions que ens 
donaven ens vàrem convertir en cientí-
fics. Vam descobrir, d’entre tota 
una sèrie d’objectes, 
quins suren i 
quins 

no 
suren. Va 

ser molt diver-
tit!!!!!!!

Ah! Us volem dir que els cientí-
fics eren una mica “estranys” 
i parlaven d’una manera una 
mica...

DIA DE LA CIÈNCIA A C.INICIAL

Vet aquí que hi havia una ve-
gada uns alumnes de 1r i 2n de 
primària que volien ser científics. 
Van decidir que el dia de la cièn-
cia farien uns experiments per 
demostrar als seus mestres que 
podien ser bons científics.
Van bullir cols llombardes i amb 
l’aigua de color blau fosc que 
en va sortir van fer una sèrie de 
reaccions químiques amb tot de 

productes dels que podem trobar per les cui-
nes de les cases, ous, vinagre, sucre, etc. Els 
mestres van veure astorats com les diferents 
barreges es tornaven de diferents colors. I van 
aprofitar aquells líquids de colors per fer pin-
tura en tovallons de paper. D’aquesta manera 
els alumnes van demostrar que no només 
eren bons científics sinó que també eren uns 
artistes genials. I conte contat ja s’ha acabat!
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LA SETMANA DE LA CIÈNCIA A QUART DE 
PRIMÀRIA

El 22 de gener vam 
obrir uns pulmons de 
xai perquè estàvem 
treballant el tema de 
la respiració. Ho vam 
anar a fer al laboratori 
i ens ho vam passar 
molt bé.
El primer cop sembla-
va que feia molt fàstic, 
però va ser molt divertit 
perquè vam explorar 
la tràquea i ens vam 
adonar que estava formada per anells, vam fer 
un tub amb un paper i vam poder bufar a dins 
la tràquea i veure com els pulmons s’inflaven. 
També vam tallar el cor a trossos petits i feia 
molta angunia perquè s’enganxaven als dits.
Aprofitant que estàvem treballant els diferents 
tipus de sòl, vam fer una sortida per Tona per 
anar a buscar-ne mostres. Vam recollir mostres 
de sòl del camí, del marge, del bosc, dels turons 
grisos i del pati. A l’escola les vam observar i hi 
vam posar aigua i ho vam barrejar tot per veure 
què passava. Al cap de 24 
hores vam observar què 
havia passat. 
Relacionat amb l’estudi del 
clima, durant el mes de gener 
vam estar observant el cel, al 
matí i la tarda, i vam inventar 

els nostres símbols; també vam observar la 
temperatura màxima i mínima amb el termò-

metre que sem-
blava una caseta. 
També miràvem 
quants litres per 
metre quadrat plo-
via cada dia amb 
el pluviòmetre. A 
partir d’això vam 
fer uns gràfics de 
l’oscil�lació tèrmica 
i la mitjana.
Vam fer una rosa 
dels vents per es-
tudiar els tipus de 

vents, ens va costar aprendre’ns-els de me-
mòria però ara que ja ens els sabem n’estem 
orgullosos.
El dia 26 de gener vàrem celebrar el dia de 
la ciència. Vam fer un mural amb les fotos 
de l’esxperiment dels pulmons. Després 
ho vam penjar tot a la classe i un nen de 
4tA i un altre de 4tB van haver d’explicar 
l’experiment dels pulmons per ordinador.

Durant la setmana de la ciència vam fer 
moltes coses!

DIA DE LA CIÈNCIA A C.SUPERIOR

Aquest any hem dedicat el dia de la Ciència a 
la Medicina.
La doctora Núria Roger ens va venir a explicar 
la importància que havia tingut el descobri-
ment de la penicil�lina per pal�liar múltiples 
malalties. També ens vam assabentar de per-
què ens vacunen i la gran sort que tenim de 
viure en un país desenvolupat on la medicina 
està en constant evolució.
Vam poder fer moltes preguntes i ens va re-
soldre tots els dubtes.
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HEM  ANAT  A  COSMOCAIXA

El dimarts dia 13 de Març els de 3r de primària 
vam anar al Cosmocaixa. Primer de tot vàrem 
veure un home de cera que era l‘Einstein, i  
ens pensàvem que era de veritat.
Vam veure un rellotge que li deien pèndol que 
gairebé acabava de tombar totes les agulles.
Després vam visitar el planetari i vam veure 
moltes estrelles que feien formes entre elles. 
Per exemple , la ossa major, la ossa menor, 
l’Ulisses , un toro, tres gossos, l’estrella polar, 
ens van dir que aquesta no canviava de lloc... 
també, ens vam imaginar que hi havia un 
“matamosques”.
Després vam anar a veure la resta del museu, 
i el que més ens va agradar va ser un “experi-
ment” de l’Einstein.
Vam visitar el bosc inundat i vam veure un 

“capibara” que s’assemblava a un ornito-
rrinc, dos caimans que no es banyaven perquè 
hi havia cocodrils. També hi havia moltes piran-
yes. 
El que més ens va impressionar va ser un peix 
de dos metres.
Vam entendre una mica la paraula biodiversitat. 
Ens va agradar molt.
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VISITA AL COSMOCAIXA

El  dia 25 d’octubre els de 5è de primària vam 
anar al Cosmocaixa. Quan vam arribar, vam 
baixar per un lloc espectacular. Hi havia unes 
escales de cargol, millor dit, unes rampes que 
envoltaven un arbre immens. Vam anar a una 
aula per fer uns tallers sobre la llum i els colors. 
Ens van ensenyar tota classe de miralls, i vam 
saber que la llum quan xoca en un mirall es 
desvia i segons el mirall ho fa en una direcció o 
en una altra. 
També vam descobrir que la llum blanca es 
desfà en els colors de l’arc de St. Martí. Vam 
observar 3 tipus de vidres: el transparent,  el 
translúcid i l’opac i que la 
llum hi passa de manera 
diferent.
Ens van explicar que la 
llum viatja a 300.000 Km 
per segon.
Amb la llum passa el 
mateix que barrejant 
pintures: de dos primaris 
et surten els colors se-
cundaris. Però els colors 
primaris de la llum no són 
els mateixos que els de 
les pintures (hi ha el verd 
en lloc del blau).
També vàrem descobrir 
com hi veuen alguns ani-
mals: els gossos hi veuen 
en color,  però amb co-

lors més clars, les 
rates hi veuen en 
blanc i negre i la 
serp amb puntets 
(visió de calor).  
En acabar el taller,  
ens van donar un 
tub de gel anome-
nat plutoni que, 
quan el trencaves,  
feia una llum 
fluorescent que 
il�luminava molta 
estona.

Quan vam acabar, 
vam anar a esmorzar 
en una mena de jardí 
tancat. Llavors vam 
visitar el bosc inundat, 
que era un tancat molt 
gran,  ple d’aigua,  on 
hi havia diversos ani-
mals: dos caimans, 
rosegadors, una taràn-
tula negra, aranyes i 
tota classe d’animals 
marins. Allà hi feia 
molta calor i podies 
adonar-te de com és el 
clima de l’Amazònia.
Llavors,  en una sala 
on podies experi-
mentar moltes coses, 

vàrem  poder observar com eren els nostres 
avantpassats anomenats homo sàpiens,  com 
funciona el telèfon (com pot viatjar la veu), dife-
rents classes de forces, ...
Ah! També ens van ensenyar que la terra gira a 
30 km per segon, 
de rotació.      
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L’ESCOLA VEDRUNA CELE-
BRA EL DIA DE LA CIÈNCIA

Els alumnes d’ESO han treballat 
sobre el canvi climàtic

El divendres dia 26 de gener de 2007, els alumnes 
d’ESO van realitzar una sèrie d’activitats: van 
assistir a la projecció d’una pel.lícula, van fer una 
visita a una empresa i van participar en tallers i 
xerrades. Totes les activitats giraven entorn al tema 
de l’efecte hivernacle i el canvi climàtic, la soste-
nibilitat i el medi ambient. 

Ara, a la Xarxa, volem exposar de forma resumida 
algunes de les idees i comentaris que els mateixos 
alumnes ens han fet arribar.

Què és el canvi climàtic?

En Marc Candela, geògraf, va fer una xerrada 
que portava aquest títol: Què és el canvi climàtic? 
Els participants en aquesta xerrada vam poder 
veure una colla de gràfi cs que ens mostraven els 
canvis de temperatura que hi ha hagut  des de fa 
molt temps fi ns ara. Ens va dir que la temperatura 
està variant respecte a altres anys i que les cau-
ses d’aquesta variació poden ser degudes, entre 
d’altres, a l’ús dels combustibles fòssils: el petroli, 
el carbó, etc., o a l’ús de productes per al subsòl. 
Això implica que les temperatures màximes i mí-
nimes puguin ser més altes, que en alguns punts 
del planeta pugui ploure més, i que en altres pugui 
ploure menys, etc. El canvi de temperatures també 
pot fer reduir les glaceres i  les grans masses de gel 
dels casquets polars.

En Marc Candela, ens va dir que el canvi climàtic 
és un problema global que té un impacte regional 

i que és atribuïble a les activitats 
humanes. Encara queden moltes 
incògnites per descobrir, però el 
que sí sabem és que aquest feno-
men continuarà en les properes 
dècades i que nosaltres podem fer 
algunes coses per mitigar els seus 
efectes, sobretot fent servir més 
el transport públic, utilitzant les 
energies renovables, reciclant i 
estalviant aigua.
Creiem que tenir més informació 
sobre el canvi climàtic ens va 
ajudar molt perquè és un tema que 
ens afecta a tots.

Elisabet Vallbona de de 2n d’ESO
i Oriol Chandre de 1r d’ESO.

Els efectes del canvi climàtic sobre la 
fl ora i la fauna.

En Jordi Baucells, naturalista i ornitòleg, va ser 
el nostre mestre el dia de la celebració del Dia de 
la Ciència. Ens va parlar dels efectes del canvi 
climàtic sobre la fl ora i la fauna. Primerament, per 
mitjà de gràfi cs, ens va explicar com ens afectaria 
a nosaltres i  a tots els éssers vius del món. Ens va 
comentar les espècies animals i vegetals que anys 
enrere havien existit a Espanya i que a hores d’ara 
es troben a l’Àfrica central. Ens va dir que nosal-
tres estem accentuant tant aquest canvi que les 
temperatures estan pujant a gran velocitat, fent que 
el clima fred s’estigui desplaçant cap al nord i amb 
ell totes les espècies del món. Això farà que tota 
la fl ora i la fauna de la terra canviï de manera que, 
d’aquí a cinquanta anys, el nostre clima estarà a 
Alemanya i al Regne Unit i, aquí, hi haurà el clima 
de l’Àfrica.

En Jordi va projectar unes imatges i va comentar 
diferents aspectes sobre alguns tipus d’ocells que 
abans no hi eren i que han hagut de fer diferents 
tipus d’adaptacions. També ens va dir que el clima 
afectava molt la reproducció i l’alimentació, en 
general la supervivència del grup. Per exemple: 
hi ha un tipus de larves que surten quan les alzi-
nes treuen les primeres fulles, aquests animalons 
serveixen d’aliment a molts ocells hibernants, que 
un cop arribada la primavera tornen per criar. El 
problema és que quan els ocells de traspàs tornen 
per reproduir-se, com que el canvi climàtic ha 
avançat el procés de fl oració de les alzines, les 
larves surten abans i quan els pobres ocells arriben 
no troben l’aliment esperat i això fa que l’espècie 
s’extingeixi. 

També ens va explicar que molts ocells migradors 
ja no ho són, perquè els hiverns ja no són tan freds 
i s’han quedat aquí per sempre. Un d’aquests ani-
mals és l’ós.

Algunes plantes s’han adaptat al canvi climàtic 
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modifi cant el color de les seves fl ors. 
Hi ha una planta que fa una fl or de color groc, una 
de color lila, una de color verd i una de blanca. 
Amb això aconsegueix que encara que nevi, o 
sigui tardor, o tot sigui verd, ... una de les quatre 
fl ors serà pol.linitzada pels ocells. D’aquesta ma-
nera s’aconsegueix la supervivència de la planta.

Tot el que ens va explicar en Jordi Baucells ha 
servit per entendre una mica millor com serà el 
món d’aquí a uns quants anys i com l’haurem 
d’afrontar i viure. Si alguns animals i plantes ja 
s’estan adaptant a aquest canvi, per què nosaltres 
no ho fem?

Anna Vila i Judit Molas de 2n d’ESO

L’energia i el 
canvi climàtic

Aquest és el títol 
de la xerrada que 
ens va fer en Jordi 
Verdaguer. Primer 
ens va explicar què 
era el canvi climàtic. 
Va projectar alguns 
vídeos molt inte-
ressants i ens va fer 
prendre consciència 
de l’energia que gas-
tem en un dia. No-
saltres hi podem fer 
molt per aconseguir 
un estalvi energètic. 
Per exemple: no 
obrir llums quan no 
és necessari, apagar 

la televisió quan ningú se la mira, no posar la cale-
facció gaire alta si no fa molt fred, etc. 
Va ser una xerrada que ens va ajudar a entendre 
moltes coses sobre els diferents tipus d’energies i 
la seva relació amb el canvi climàtic.

Danae Arjonilla de 1r d’ESO

Canvi climàtic a l’Antàrtida? Què ens 
diuen els fons marins.

En David Amblàs, un jove geòleg marí, va fer-nos 
una xerrada sobre l’Antàrtida i el canvi climàtic. 
En David va fer un viatge a l’Antàrtida, de dos 
mesos, aproximadament, formant part d’una ex-
pedició científi ca dels EUA. Allà va poder viure 

experiències noves, va passar molt fred, va fer 
unes fotografi es meravelloses i va realitzar con-
juntament amb alguns geòlegs nord-americans un 
treball de recerca extraordinari.  La xerrada va ser 
molt interessant. Ens va explicar des de quin indret 
va començar la seva epopeia per l’Antàrtida, per 
on va passar i la durada i l’objectiu del seu viatge: 
estudiar els sediments dels fons marins. En la pro-
jecció d’imatges que ens va fer vam poder veure 
icebergs, pingüins, plaques de gel, el vaixell de 
l’expedició, els instruments que feien servir en la 
investigació, etc.

Respecte del canvi climàtic ens va dir, entre altres 
coses, que és molt important evitar el desglaç als 
pols. Si el desglaç es produís, el nivell del mar 
augmentaria considerablement i s’inundiaria una 
gran part dels pobles costaners del món.
Va ser molt important i engrescador que en David 
pogués compartir amb nosaltres els seus coneixe-
ments d’una manera tan planera, divertida i ente-
nedora.

Aleix Capdevila i Guillem Puigdomènech de 2n 
d’ESO

Taller de producció d’electricitat amb 
energia solar fotovoltaica.

El taller d’energia fotovoltaica el va realitzar un 
monitor d’Intiam Ruai  i va ser molt interessant.
Per començar l’activitat havíem de saber què era 
l’energia i entre tots ho vam trobar amb l’ajuda 
d’una presentació informàtica que també ens va 
informar sobre les energies renovables i les no re-
novables. Vam poder veure que, al llarg del temps, 
hi sortim guanyant consumint energies renovables 
tan des del punt de vista econòmic com pel que fa 
al medi ambient.
A continuació, vam poder comparar els diversos 
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consums d’energia. La més consumida, com tots ja 
ens imaginàvem, és el petroli.
Ens van explicar els problemes que comporten les 
energies fòssils o no renovables. Per exemple:
el problema dels residus tòxics, la fabricació 
d’armes nuclears, la contaminació, etc. Hi ha una 
dada que ens va fer pensar: 2,3 milions de perso-
nes moren cada any per la contaminació de l’aire.

Vam adonar-nos que la millor energia era l’energia 
solar, entre d’altres coses, perquè mai s’acabarà i 
tothom en té i això podria evitar moltes guerres. 
I una dada: amb les fonts renovables que tenim, 
podria funcionar Espanya i deu espanyes més.
Després de repassar la quantitat d’aparells que 
tenim: televisions, ordinadors, vehicles de motor, 
etc., vam veure que consumíem molta energia.

I, per acabar, vam fer l’activitat que més es-

El reportatge
peràvem: vam 
muntar una case-
ta de fusta amb 
unes plaques 
solars a la teula-
da. Vam endollar 
unes bombetes 
molt petites i 
un timbre. Pri-
mer les vam fer 
funcionar amb 
piles, després 
vam sortir al pati 
i van funcionar 
amb llum solar.
Va ser una acti-
vitat molt inte-
ressant i curiosa, 
una manera 
d’adonar-nos 
de l’energia que 
consumim i la 
que podríem 

estalviar.

Iris Estrada, Maria Pagespetit i Mont-
serrat Valero de 2n d’ESO 

Taller de compostatge

Aquest taller va tenir una part més 
teòrica i una part més pràctica. El van 
dur a terme dos monitors de la Man-
comunitat La Plana.

Primerament van explicar els concep-
tes següents: què és el compostatge, 
què podem compostar i què intervé 
en el compostatge.
Vam veure que era molt important fer 

compostatge perquè estalviem energia i generem 
menys CO2 i també és important saber que si la 
matèria orgànica va a parar a l’abocador genera un 
gas: el metà, que és contaminant per a l’atmosfera.

A continuació vam aprendre a fer compost i cadas-
cú se’n va emportar una bossa.

Aquesta activitat va ser interessant perquè ens vam 
adonar que el procés per fer compostatge és un 
procés senzill que està a l’abast de tothom. També 
va servir per conèixer millor “La Mancomunitat 
La Plana” que és l’encarregada de portar a terme 
la recollida porta a porta a Tona i a altres pobles 
d’Osona.

Anna Giralt i Marina Gibaja de 1r d’ESO  i Laura 
Voltà de 2n d’ESO
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AVUI PARLEM D’EDUCACIÓ

Educació és una paraula que 
està en boca de tots. La utilit-
zem milers de vegades i tothom 
opina gratuïtament sobre el 
tema.  

No és per a menys. De fet, si 
ens hi fixem una mica, les deci-
sions es prenen als despatxos: 
que si la sisena hora, que si els 
concerts de les escoles, que si 
els contractes programa , que 
si, que si...  
A més a més hem de tenir  en 
compte que a cada canvi de go-
vern apareix una nova llei o una nova reforma. 
Tothom hi diu la seva.

A la premsa tampoc en sortim massa ben pa-

rats. Que si el fracàs escolar, que si els nens 
amb al�lèrgies no tindran preferència per optar 
a l’escola, que si les places per a nouvinguts, 
que si l’informe PISA, que si el model educatiu 
finlandès, que si els sindicats ... Informació 

variada, senyors.

Dins la complexitat del moment convivim 
famílies i escola dient que la societat està 
canviant, que ara ja no és com abans.
Però no hem d’oblidar que nosaltres es-
tem dins d’aquesta societat i les famílies  
sobrevivim amb la poca conciliació entre 
la vida familiar i laboral, tirant de cangurs, 
menjadors escolars i extraescolars. I a 
més a més, amb la trista pena de no poder 
triar el centre on volem que vagin els nos-
tres fills.

A l’escola treballem amb un currículum fet als 
despatxos, amb tres-cents vint-i-un síndromes 
i dèficits moderns i amb menys recursos dels 
que desitjaríem.

Malgrat tot, cada dia ens llevem amb il�lusió. 
Que si Nadal, que si Carnaval. Que si  ja sa-
bem escriure el nostre nom, que si ja sabem 
fer el 3. Que si anem de colònies, que si anem 
d’excursió. Que si fem projecte... Quant que 
hem après!

La reflexió sobre l’educació és que això és 
vocació.

ESTER MARTOS GUITERAS
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Entrevista a Nando Jubany

En Nando, va néixer a Monistrol de Calders (Bages), però exerceix la 
seva professió de cuiner i empresari a la comarca d’Osona.
Regenta un restaurant gastronòmic a Calldetenes “ Can Jubany”. 
La seva família tenia un restaurant, i es va iniciar en l’ofici des de 
molt petit. Explica que quan tenia 10 anys va demanar en el seu pare 
que li comprés una moto, i la va aconseguir treballant tot un estiu. 
A partir de llavors no ha parat.
Nosaltres hem volgut arribar una mica més enllà i ens hem interessat 
pel món de l’alimentació en general.

Nando, treballes amb productes naturals o congelats?
De tot, hi ha productes que per força els has d’utilitzar congelats perquè 
vénen de molt lluny.
Els aliments congelats guarden les mateixes característiques que 
els naturals?
Alguns fins hi tot són millors congelats que frescos, per exemple les fa-
ves, que si les deixes un parell de dies s’oxiden i en canvi, congelades, 
guarden tot el seu sabor. 
Quan es van començar a congelar els aliments?
Antigament conservaven 
els aliments amb sal o con-
fitats amb greix,  L’invent del 
congelador va ser un gran 
pas per a la cuina moderna, 
tot i que no sé exactament 
en quin moment va ser.
Quina forma de cocció 
prefereixes?
Les fem servir totes: hi ha 
productes que s’han de 
bullir, altres que s’han de 
saltejar. Tot això són tècni-

ques que utilitzo segons el plat.
Els productes crus tipus “carpaccio”, són saludables?
Sí, sempre que s’hagin fet bé. Si es vigila que no s’oxidin no hi ha cap 
problema per a la salut, són tan bons com els cuits.
Fas servir colorants? 
No, faig servir productes que són colorants, com per exemple el safrà, 
que a part de donar color i aroma, és un gran aliment. De colorants que 
només aporten color no en faig servir.
Creus que és important l’aroma d’un plat?
És de les coses més importants. Quan entres en un restaurant has de 
sentir que allà si està cuinant.
Llegeixes revistes científiques per millorar a la cuina?
Llegeixo moltes revistes i llibres que fan altres cuiners. Aprenc noves 
tècniques per poder millorar i tirar endavant. En aquesta professió no ets 
pots estancar.
Has canviat l’estil de les receptes en els darrers anys?
S’ha canviat la manera de cuinar. Es fa una cuina molt més saludable, 
amb menys greixos i més crua. És una manera  de no perdre proteïnes.
Ets partidari de fer el menjar molt o poc cuit?
Depèn de quin tipus de productes. La nostra feina és saber quina és la 
millor manera de cuinar cada un d’ells: cuit, molt cuit, mig cru, cru...

Què seria una dieta equi-
librada?
No sóc dietista, però el 
què sí puc dir és que s’ha 
de menjar de tot: verdura, 
carn, peix, fruita, fruits 
secs... Com més diversifi-
quem la dieta millor.
Per què diuen que no és bo 
menjar ràpid?
Perquè et costa més de 
digerir.
Quines espècies utilit-
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zes?
No sóc partidari d’utilitzar espècies rares, acostumo a fer servir les del 
país, llorer, gingebre, safrà, pebre... I ara han sortit moltes sals que 
també van molt bé.
Són saludables les espècies?
Les que són naturals sí, penseu que són fruits de diferents arbres.
A la dieta anomenada mediterrània s’utilitzen les espècies?
Bé, com ja he dit només s’utilitzen les d’aquí: sajolida, julivert, corian-
dre, pebre...
Ens podries dir una combinació de gustos sorprenent?
Sí, unteu una bona torrada amb oli d’oliva,  xocolata negra i sal, té un 
gust sorprenent i molt bo.
Hi ha algun plat que només es pugui menjar al teu restaurant?
Més que un plat, és la manera de fer-ho.
Quin aliment consideres més bàsic, les patates o l’arròs?
Per a la nostra dieta potser la patata, tot i que en altres cultures fan 
servir més l’arròs.
Estàs d’acord que la cuina és ciència?
Absolutament.
Tu sempre menges coses exquisides o també t’agrada la cuina de 
tota la vida que ens fa la mare a casa?
Jo menjo de tot, tot i que penso que els cuiners som els qui mengem 
pitjor, sempre anem amb presses.
Podria menjar un diabètic al teu restaurant?
Sí, sense cap mena de problema. Com a professionals hem d’estar 
per a tothom en qualsevol circumstància.
Els estris de cuina han evolucionat com els plats?
Penso que han evolucionat encara més que els plats, fins i tot tenim 
excés de materials. Per fer el menjar, amb poca cosa hi ha prou.
Quin tipus d’oli utilitzes, d’oliva o de gira-sol?
El 90% d’oliva verge. Penseu que hi ha un munt de classes d’oli, jo 
faig servir el de Ciurana que està fet amb olives arbequines i és un 
oli molt bo, però molt car. Possiblement a casa la mare utilitza un oli 
menys refinat però que també és molt bo. 

L’oli de gira-sol el faig servir per fregir. Prefereixo un oli de gira-sol net 
que un d’oliva fet servir un munt de vegades.
Quina diferència hi ha entre els aliments integrals i els normals?
Que els integrals porten més fibra i es digereixen millor. Van bé quan 
hi ha problemes de restrenyiment tot i que actualment també s’utilitzen 
per donar més sabor a la cuina.
Què significa tenir una estrella Michelin?
És una marca de neumàtics. Van ser els pioners en la fabricació 
d’aquest producte en un moment que només tenien cotxe els qui  gau-
dien de bona posició econòmica, i per tant també eren els únics que 
anaven a menjar als restaurants. Quan compraven uns neumàtics els 
regalaven una guia on hi havia de tot: indrets per visitar, restaurants... 
I a partir d’aquí va sorgir la idea de concedir aquest tipus de premi. 
Quant et donen un estrella Michelin és el reconeixement que ho estàs 
fent molt bé.
Són saludables les dietes vegetarianes?
Saludables diu que ho són molt, però ja personalment penso que es 
perden moltes coses.
Per què hi ha aliments que engreixen més que altres?
Perquè tenen greix, tot i que amb moderació s’ha de menjar de tot, 
però sí que puc assegurar-vos que és millor un bon entrepà que un “ti-
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greton” o qualsevol producte d’aquest tipus que estan fets amb 
greixos poc saludables.
Per què les “xuxes” provoquen càries?
Perquè porten sucre. Ens hauríem de rentar les dents cada ve-
gada que mengem alguna cosa d’aquestes, però com que no ho 
fem ens provoca càries.
Quin efecte tenen els “pesticides” en els productes de 
l’horta o en les fruites?
En el fons és un medicament per poder salvar les collites.
Estàs d’acord amb l’opinió popular, que el menjar del Mc  
Donalds  és molt  ric en greixos, i per tant poc recomana-
ble?
Certament no es pot dir que sigui un menjar sa, doncs hi posen 
molts greixos, però penso que anar-hi de tant en tant no fa mal a 
ningú, encara que només sigui per anar descobrint que és millor 
la dieta que ens fa la mare.
Si haguessis de triar un plat quin seria?
Els ous ferrats
Ens podries dir un secret senzill per deixar boca badades a 
les nostres mares?
Us explicaré unes postres fàcils de fer i molt bones.

Ingredients ( 6 persones)

1kg de maduixes

dues llimones

½ kg. de mascarpone

2 iogurts grecs

250gr de sucre

- Rentar les maduixes amb cua.
- Partir-les en 4 trossos.
- Posar-hi el suc de dues llimones.
- Afegir-hi 150 g. de sucre.
- Remenar-ho bé i deixar-ho a la nevera.
- A part, barrejar el mascarpone, els iogurts i 100 g. de sucre.
- Quan tingui la textura de la nata, deixar-ho també a la neve-

ra.
        -    Servir les maduixes amb boletes  d’aquesta nata. 

Els nois i noies de sisè.
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E N  F R A N C E S C  M I R A L L E S  V I S I TA 
L’ESCOLA

El divendres 16 de febrer, vam tenir el plaer 
de rebre a la nostra aula a Francesc Miralles, 
l’escriptor del llibre que llegeixen els d’ESO 
i també del que hem llegit nosaltres, els de 
6è,  “Perdut  a Bombai” . Li vam fer aquestes 
preguntes:

Hi ha cap motiu perquè es perdi a Bombai i 
no a un altre  lloc?

Sí, perquè hi ha tanta gent que és ideal per 
perdre-s’hi.
Quan et va començar a interessar la litera-
tura?
Quan treballava d’editor. M’hi estava moltes 

hores i m’enduia feina a casa; però jo tenia 
ganes de viatjar i en un dels meus viatges, em 
vaig posar a escriure.
L’ambient que descrius tant detallat en el 
llibre, és així de veritat?
Sí, és tal com està escrit en el llibre.
Quin va ser el teu primer llibre?
Una biografia sobre Kafka, però la primera 
novel�la va ser “Perdut a Bombai”.
Estàs treballant en un nou projecte? 
Sí. Una novel�la d’aventures que passa a Mont-
serrat i a l’illa de Montserrat.

Sempre havies 
volgut ser es-
criptor?
No.
Què volies ser?
Professor, editor 
i de petit bom-
ber. Fa cinc o sis 
anys que vull ser 
escriptor.

Cap al final de 
l’entrevista, ens 
v a  e n s e n y a r 
unes diapositives 
dels seus viatges 
a Bombai i ens 

va firmar els llibres.
Li vam agrair la visita, i ens vam acomiadar 
gentilment.

ENTREVISTA A EN JOAN ROCA

En Joan Roca fa de professor de llengua i lite-
ratura a la nostra escola des de fa molts anys. 
Fa poc que ha vist editat el seu primer llibre: 
“Demà encara volaran les orenetes”. Acaba 
de rebre el Premi de Novel�la Breu Ciutat de 
Mollerussa. A la tardor vinent sortirà el seu 
segon llibre, una novel�la curta titulada: “Aquell 
capvespre...”  En Joan hagués preferit que li 
editessin un llibre de poesia, però està molt 
content i satisfet de la seva primera novel�la 
publicada. 

Quan de temps has dedicat a escriure el 
llibre? 
L’estiu de l’any 2002 vaig enllestir la primera 
versió. Hi vaig dedicar un parell de mesos 
ben bons, tot i que ja en tenia una bona part 
avançada. Llavors hi va haver una segona 
revisió que es va dur a terme el 2003 i encara 
una tercera el 2005 fins que ha quedat tal com 
el veieu editat.
T’has inspirat en algú per escriure el llibre? 
No, però he de reconèixer que m’hi ha ajudat 
el contacte amb noies que han patit aquestes 
malalties, i que encara en pateixen. Em va 
permetre conèixer què pensaven, quina acti-
tud tenien davant la vida, quins eren els seus 
problemes... En fi que no m’he inspirat en 
ningú concret, però he partit d’una realitat que 
coneixia.
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Penses editar algun altre llibre? 
Ara aquest mes d’abril  m’han donat el 1r pre-
mi de Novel�la Breu Ciutat de Mollerussa i a la 
tardor vinent, sortirà editada: “Aquell capves-

pre...” Per a aquesta 
novel�la havia pensat 
en el títol “Cel de tar-
dor”, però ens hem 
adonat que hi ha una 
altra novel�la amb 
aquest títol i hem 
preferit canviar-lo 
de comú acord amb 
l’editor.
També és una 

novel�la juvenil? 
No, en aquest cas és una novel�la per a 
adults, tot i que penso que això de l’edat dels 
lectors és una cosa relativa. “Demà encara vo-
laran les orenetes” resulta que interessa tant a 
la gent jove com a les persones més grans. 
T’ha costat de pensar el títol? 
És curiós, per primer cop en la meva vida te-
nia el títol clar abans de començar a escriure 
la novel�la. I això contradiu completament el 
que us dic a classe, que el títol és la darrera 
cosa que s’ha d’escriure en un relat. 
Per què has volgut escriure un llibre per a 
adolescents? 
Jo m’he dedicat des de sempre essencialment 
a la poesia, però en un moment determinat em 
vaig plantejar el repte d’escriure una novel�la 
i em va semblar més fàcil una novel�la juvenil. 
Així, de passada, he aprofitat per aprendre’n 

una mica. 
Hi tenies experiència? 
No, a part de la poesia havia escrit 
narracions curtes, contes... Aques-
ta és la més llarga, però com totes 
les altres, de temàtica realista. 
No em sé imaginar escrivint relats 
fantàstics.
T’agradaria repetir amb una 
altra novel�la juvenil, escriure’n 
una altra? 
En aquests moments estic escri-
vint una altra novel�la juvenil que penso tenir 
enllestida a finals d’estiu.
Quina experiència ha suposat per a tu la 
publicació d’aquesta novel�la? 
El dia que em van dir que em publicarien 
la novel�la em va costar de creure-m’ho, va 
significar una il�lusió molt gran. Penso que és 
el màxim a què una persona que escrigui pot 
aspirar en aquesta vida. Hauria preferit algun 
llibre de poesia, però sigui com sigui, poder te-
nir a les mans un llibre de veritat i pensar que 
l’has escrit tu et provoca una sensació difícil 
d’explicar: és única. Mai 
abans no havia sentit 
una cosa semblant. 
Creus que ha tingut 
èxit? 
No ho sé, no sé els 
exemplars que s’han 
venut. Això és una 
cosa que el temps dirà, 
crec que dependrà del 

que els possibles lectors es vagin explicant 
els uns als altres. És un llibre pensat sobretot 
per a les escoles, que pot ser aprofitable per 
part dels mestres. En cap cas no hauríeu de 
pensar que sigui un llibre amb possibilitats de 
fer-ne tirades molt grans. No voldria pas que 
us penséssiu que sou davant d’un escriptor 
d’èxit, més aviat d’un aprenent d’escriptor. 

Joan, t’animem a continuar escrivint molts 
llibres, i que siguin tan bonics com el primer 
que t’han editat. 

Gemma Fontseca i He-
lèna Cànovas.
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RÀDIO VEDRUNA ENTREVISTA A DAVID 
AMBLÀS,  UN JOVE CIENTÍFIC

Un grup d’alumnes de 3r d’ESO va entrevistar  
en David Amblàs,  amb motiu de la celebració  
del Dia de la Ciència a l’escola. Aquesta entre-
vista va ser retransmesa per Ràdio Vedruna. 
Ara l’oferim als lectors de Xarxa perquè en 
puguin gaudir de forma més pausada i distesa.

En David Amblàs és geòleg marí. Té vint-i-vuit 
anys, treballa de professor a la Universitat 
de Barcelona i participa en diversos treballs 
d’investigació. És una persona senzilla i un 
científic apassionat que viu amb molt entu-
siasme i responsabilitat el seu treball, que 
encomana a tothom les ganes d’aprendre, de 
descobrir, de plantejar-se nous reptes... És un 
bon comunicador, planer i assequible.

Comencem ...

D’on has tret la teva 
passió per la geologia 
marina?

Bé, de fet la meva passió 
per la geologia marina 
va començar per la 
geologia sense marina. 
M’agradava anar a ca-
minar pels Pirineus, per 
les muntanyes, i, em 
vaig interessar per la 
geologia. Quan vaig aca-
bar la carrera vaig tenir 
l’oportunitat d’anar amb vaixell i dedicar-me a 
la geologia marina.

Explica’ns algunes de les teves recerques 
científiques.

Estic treballant en diferents 
projectes. Des d’estudis 
sobre el canvi climàtic a 
l’Antàrtida, a com planificar 
per on han de passar els 
cables submarins des de l’illa 
d’Eivissa a la de Mallorca, o 
el de l’estudi de les emissions 
d’emissaris submarins de la 
costa catalana i la influència 
que tenen en el fons marí. 
N’hi ha d’altres que són més 

de teoria geològica.

De quin treball científic estàs més satisfet?

Això és difícil de dir, però potser el que és més 
espectacular o exòtic és el treball que he fet 
a l’Antàrtida, a bord del Nathaniel B.Palmer,  
com a únic europeu d’una expedició nord-
americana que tenia com a objectiu estudiar 
els sediments dels fons marins,  tal com ja us 
he explicat a classe. 

Per què et van escollir a tu com a membre 
de l’expedició nord-americana a l’Antàrtida 
d’ara fa cinc anys?

Va ser una mica una casualitat. Jo estava 
estudiant, encara no havia acabat la carrera 
i un dels meus professors de l’UB que tenia 
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contactes amb una universitat americana em 
va demanar si volia formar part d’aquesta ex-
pedició i no m’hi vaig poder negar.

Quins projectes més immediats tens ara 
mateix?

Ara mateix estem treballant en un projecte 
de la Generalitat per a poder posar molins de 
vent a la costa catalana, relacionat amb el 
tema de les energies renovables. S’ha provat 
que al mar, el vent és més constant que a la 
terra i, per tant, l’energia s’aprofita més.

Ens agradaria endinsar-nos una mica més 
en el canvi climàtic, un fet realment pre-
ocupant i que ja se’n comença a veure  les 
conseqüències. El canvi climàtic té una 
base científica?

Sí, ja ho crec que sí. 
Té una base real,  
tots en veiem les 
conseqüències. Els 
científics el que fem 
és intentar explicar el 
canvi climàtic buscant 
els perquès. 

Ets optimista amb el 
canvi climàtic?

Ser optimista amb 
el canvi climàtic? 
... No ho sé. Hem 

d’acceptar que hi és i ja està! De mica en 
mica es van canviant les coses. El que passa 
és que es canvien més ràpid del què hauria 
de ser i, per tant, 
no es pot ser molt 
optimista. Els hu-
mans estem posant 
la petjada en la 
natura, però podem 
fer que aquesta 
petjada no empitjori 
el seu estat.

Creus que els ciu-
tadans tenim mo-
tius ètics, socials, 
econòmics i fins i 
tot poètics per fer 

alguna cosa que estigui al nostre abast?

Sí, és clar. Tots formem part d’aquest món i, 
per tant, si nosaltres influïm, d’alguna manera, 
en el fet que el sistema natural canviï, ètica-
ment hauríem de pensar que no està bé i que 
hauríem d’intentar per tots els mitjans fer algu-
na cosa perquè les conseqüències no siguin 
tan importants.

Creus que els nostres governants, amb 
Bush al capdavant, posaran remei a les 
malalties del planeta?

Amb Bush al capdavant jo crec sincerament 
que no puc ser gaire optimista. Cada vegada, 
però,  hi ha més consciència del canvi climàtic 
i això ha de fer escoltar els governants. Fa 
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cinc anys que ningú es posava a la boca la 
paraula “canvi climàtic” i ara és present en tots 
els programes polítics, per tant,  penso que en 
un futur, els polítics hauran de posar remei a 
les malalties que pateix el planeta, molt més 
del que estan fent ara. 

Què és el que està passant amb els co-
rrents marins?

Potser primer cal que expliquem què són 
els corrents marins. Bé, els oceans no estan 
quiets, es mouen i es mouen bàsicament per 
diferències de temperatura. Quan l’aigua es 
mou de latituds equatorials a polars, aquesta 
es refreda. Al refredar-se guanya densitat, 
baixa cap avall i fa que l’aigua calenta pugi 
cap amunt, això genera tot un seguit de mo-
viments, de corrents ....Aquests corrents són 

molt importants per 
mantenir el clima 
que tenim perquè 
reparteixen la calor 
i el fred als diferents 
continents. Si aquests 
corrents desapa-
reguessin tindríem 
problemes perquè 
les temperatures 
s’accentuarien tant en 
fredor com en calor. 
Ara mateix no hi ha 
grans desequilibris en 
els corrents marins.

La temperatura de 
l’aigua i el nivell del mar pujarà?

Jo, aquest estiu, vaig anar a 
Mallorca i la temperatura de 
l’aigua era de 25 graus, cosa 
que és molt espectacular. 
Tenim gràfics dels últims vuit 
anys que ens indiquen que la 
temperatura ha anat pujant i 
que pujarà. El nivell del mar 
també ha anat pujant pel 
tema del desglaç de les gla-
ceres. El 90% del gel que hi 
ha a la Terra és a l’Antàrtida 
i està calculat que si es fon-
gués tot el gel que hi ha, el 
nivell del mar podria arribar a 

Entrevistes

pujar 70 metres. Això tindria implicacions molt 
grans en temes socials i econòmics, i de tot 
tipus, perquè la majoria de població mundial 
viu arran de mar. Si pujarà o no? .... El temps 
ho dirà.

Deixarà d’haver-hi gel als pols?

S’està comprovant i fent estudis. Hem vist que 
hi ha plaques de gel i d’altres grans zones que 
s’estan desfent a l’Antàrtida i a l’Àrtic. Per altra 
banda, també hi ha estudis que ens mostren  
que en altres zones de l’Antàrtida el gel està 
pujant i, per tant, no sé massa com acabarà 
al final. En tot cas és un procés actiu que està 
passant... cap on anirà?  S’està estudiant, no 
se sap.
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Perilla la vida de l’ós polar i del pingüí?

La vida de l’ós polar és una mica “punyetera” 
perquè l’ós polar viu al pol nord i aquest no-
més està format per gel, no té base continen-
tal, per tant, si s’arriba a desfer l’Àrtic, aquest 
animal s’haurà de readaptar en un altre lloc o 
s’extingirà.  Els pingüins, també se sap que 
el canvi climàtic els està afectant, sobretot 
en la seva reproducció i en les migracions. El 
problema d’alguns animals antàrtics i àrtics, 
com per exemple: els pingüins, les foques, 
etc., també està relacionat amb els corrents 
marins. El menjar l’extreuen de l’aigua que 
puja del fons marí. Si la temperatura del 
mar puja, el krill, les gambetes , de les quals 
s’alimenten, desapareixerien i, per tant, no es 
podrien alimentar.

Quins canvis es poden produir amb els 
huracans, els volcans, ... en relació amb el 
canvi climàtic?

Els huracans que estem rebent últimament 
són més forts que els que s’havien rebut fa 
uns anys enrere. Això té relació amb la circu-
lació de l’atmosfera i, per tant, amb el canvi 
climàtic, encara que està per demostrar. El 
tema dels volcans és totalment a part ja que 
aquests estan relacionats amb la litosfera, lloc 
on vivim, i aquesta part de la terra no depèn 
de l’atmosfera i, per tant,  no rep els efectes 
del canvi climàtic.

Es podria haver evitat el Katrina i el Tsuna-
mi de l’any 2005?

Són dues coses diferents. Evitar el procés 
de l’huracà és impossible, tot i això, potser 
hagués pogut ser menys violent. S’estan fent 
estudis per corroborar aquesta hipòtesi. El 
tsunami el va crear un terratrèmol submarí 
que va engendrar una gran ona d’aigua, per 
tant, està relacionat amb la litosfera i no té res 
a veure amb el canvi climàtic. En aquest cas, 
si la població hagués estat avisada, les con-
seqüències haguessin estat menors.

Per acabar, ens agradaria fer-te una última 
pregunta  a fi de respondre a aquells joves 
que volen ser científics o científiques en un 
futur.  Quines aptituds i actituds ha de tenir 
un bon científic?

Sobretot motivació! La ciència és bàsicament 
un món que en el nostre país està molt mal 
finançat i, per tant, durant uns quants anys 
has de malviure de beques, a vegades sense 
seguretat social o sense dret a l’atur, ...
Per tant, fonamentalment, crec que la motiva-
ció és el més important, entre d’altres coses.

Moltes gràcies David i a reveure. Sabem 
que estàs molt atrafegat però esperem tor-
nar-nos a veure. Gràcies!

Marta Alarcon, Laia Forcada, Carla Ges, Núria 
Milà i Marina Rierola  de 3r d’ESO 

Entrevistes
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EXPERIMENTS 
D’ELECTROSTÀTICA

Tots els cossos poden carregar-
se elèctricament. Podem veure 
que la força electrostàtica pot ser 
de repulsió o d’atracció depenent 
de si les dues càrregues tenen el 
mateix signe o bé tenen signes 
oposats.

Material: Llana, globus, paper, 
confeti, sal, cacahuets amb la 
closca, franel�la, cinta adhesiva 
transparent i ampla, mocador 
de seda, 2 acetats i recipient de 
vidre. 

Experiments
1. Acetat enganxós
� Colocar 2 acetats en la taula i 
fregar-los bé amb llana 
� Agafar els acetats per les vores, 
un amb cada mà 
� Acostar els dos acetats pel can-
tó que els hem fregat però sense 
que es toquin
� Girar els acetats i acostar-los 
pel cantó que no els hem fregat
� Es pot fer exactament el mateix 
amb cinta adhesiva

2. Confetis que salten
� Escampar en un recipient de 

vidre un grapat de confeti
� Fregar un acetat amb un moca-
dor de seda diverses vegades
� Posar la cara de l’acetat fregat 
sobre el recipient de vidre

3. Globus iman
� Posar sal sobre una fulla de 
paper
� Inflar un globus i lligar-lo
� Fregar la punta del globus amb 
un tros de franel�la
� Acostar la punta del globus a la 
sal

4. Paper que balla
� Fer boletes de paper i posar-les 
sobre una taula
� Pelar els cacahuets i agafar 
les peles vermelles de dins (les 
primes) 
� Fregar un globus inflat amb els 
cabells
� Acostar el globus sobre les bole-
tes de paper, sense tocar-les
� Fer el mateix amb les peles de 
cacahuet

ANEM AL LABORATORI: DIS-
SECCIÓ D’UNA CUIXA DE PO-
LLASTRE

Es interessant i divertit poder fer 
de cirurgià  una estoneta i desco-
brir que en una cuixa de pollastre 
podem observar  i reconèixer els 
tendons, els músculs i els ossos. 
Això ens ajuda a comprendre el 
nostre cos.

RÀDIO VEDRUNA TONA HA 
OBTINGUT UN DELS PREMIS 
BALDIRI REIXAC 

Els equips de nois i noies de 
2n i 3r d´ESO responsables 
de la programació habitual de 
Ràdio Vedruna-Tona han ob-
tingut un dels Premis Baldiri 
Reixac per a alumnes d´aquest 
curs. El treball que s´hi presen-
tava consistia en un dossier 
que contenia la programació 
setmanal amb exemples dels 
guions elaborats, una memòria 
del funcionament de l´emissora 
escolar i una col�lecció de 
gravacions de programes, con-
certs i actes culturals realitzats 
durant aquest curs. L´acte de 
lliurament del premi es va fer 
el diumenge dia 3 de juny a 
l´Espluga de Francolí. S’hi va 
desplaçar un grup nombrós de 
pares i mares, mestres i alum-
nes de la nostra escola. 
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Els de 4t d’ESO s’acomiaden ...

Aquest cop si. Jo no volia escriure el mateix de sempre, allò de... ERA 
AHIR TOT JUST QUAN... Però de fet, és el que tenim clavadet al cor i 
el que cada dia ens ajuda a fer-lo bategar una mica més. Sempre mi-
ràvem aquells nens grans, que se’ls acabava l’escola i que, avui resten 
a la paret d’un 
dels mils llocs,  
per on tants i tants 
cops hem passat.
Josep, em pots fer 
fotocòpies?

Sempre ho vèiem  
lluny i el nostre 
pas per l’escola 
no s’acabava mai. 
Ara, en canvi, 
les parpelles ens 
tremolen al pen-
sar que una mà 
que sempre ens 
ha sostingut ens 
abandona i ens 
dóna unes ales 
per AIXECAR EL 
VOL i continuar la 
nostra vida sols.

Dins nostre hi restaran les melodies tristes dels RECORDS DE MADUI-
XA. Infantesa. Recordeu l’olor de la catifa vermella, els esmorzars dins 
les bosses de roba, les baralles per anar junts a l’autocar, l’aprenentatge 
i les dues-centes trenta-nou mil hores asseguts a les cadires, que han 
marcat tota una gran part de la nostra vida.  Era abans que apreníem a 

CARTES
comptar, ara logaritmes. 

Junts i aprenent els uns dels altres, hem anat creixent. Hem tingut sem-
pre el caliu d’uns amics de pas i d’altres que sempre han representat un 
gran què en les nostres vides. I ara, ens separem per CAMINAR CAP 
UN DESTÍ que mirem amb cert temor. Com sempre,  ens fa por el nou 

camí que 
ens espera, i 
amb mandra i 
tristor deixem 
enrere totes 
les experièn-
cies viscudes. 
Junts érem, 
a la nostra 
manera, com 
una família.  
Parlàvem 
del primer 
noi que ens 
havia agra-
dat, de les 
baralles amb 
les amigues 
... Discu-
tíem, rèiem, 
ploràvem, 

... Emocions que, a poc a poc,  ens han anat formant com a persones. 
És per això que ara estem preparats per fer el gran salt, comença el 
compte enrere i el temps ningú el pot parar. AMB IL.LUSIÓ I ENYO-
RANÇA, comencem el nostre llarg viatge. En el fons, tots, hem estat 
companys de camí. GRÀCIES PER, ... SIMPLEMENT,  GRÀCIES PER 
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34è JUGUEM CANTANT A TONA

El passat 22 d’abril es va celebrar a Tona el 
34è Juguem Cantant. Aquesta trobada anual 
és una activitat que des de fa 34 anys promou 
el SCIC (Secretariat de Corals Infantils de Ca-
talunya).

Enguany, ens va tocar a la Coral Estrella de 
l’AMPA de l’Escola Vedruna, organitzar-la, amb 
tots els “ets i uts” que això comporta.
Van participar 
les corals ads-
crites al SCIC 
de la comarca 
d’Osona i part 
del Gironès.
Com que érem 
12 corals i el 
nombre de can-
taires no per-
metia fer un sol 

concert, vam decidir fer-ne dos.
Al matí vam rebre les corals Blauet d’Olot, 
Saba Nova de Girona, Temps de Música de 
Figueres, els Virolets de Palafrugell i la Cabirol 
de Vic.
Ens vam trobar a les 10 del matí a l’esplanada 
de La Canal. Des de l’AMPA vam organitzar-

nos per poder rebre molt bé 
els nostres convidats i cada 
coral va tenir en tot moment 
una persona que els va fer de 
guia.
De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 vam 
fer l’assaig general i a les 12 
tot estava a punt per oferir 
el concert. Vam cantar cinc 
cançons del programa comú 
i la cantata “Les cuques de 
llum”. Aquesta última part va 
ser narrada per l’Ester Martos 

(mestra d’Infantil de l’Escola Vedruna) i la po-
sada en escena va anar a càrrec del grup de 
grans de la Coral Estrella. La Marta Mercader 

(de la nostra escola) ens va acompanyar al 
piano.
A la 1 del migdia vam anar tot xino-xano a tro-
bar-nos amb la resta de corals. Vam dinar ple-
gats al pati de l’Escola Vedruna, amb un sol de 
justícia. Els nens i les nenes de 4t d’ESO van 
obrir el bar i ens van vendre begudes i cafè.
Havent dinat, la Carme Bigas i l’Assumpta 
Casas (responsables de la Ludoteca- Jocs de 
Tona) van organitzar el taller “fem una cuca 
de llum”, jocs de taula alternatius i jocs dirigits 
per a tota la mainada. Vam comptar amb la 
col�laboració del grup de grans de la Coral Es-
trella.
Cap a les 3 de la tarda vam recollir les motxi-
lles i ens vam acomiadar dels grups del matí.
Les corals de la tarda vam fer un assaig ge-
neral i a les cinc en punt començàvem el con-
cert. Vam ser-hi totes: l’Espirall del Gínjol de 
Maçanet de la Selva, Preludi de Girona, Petits 
Cantors de la Violeta de Centelles, l’Alegria 
de Seva, Xicalla i Espurna de Vic i Estrella de 
Tona.
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Des de l’organització volem donar les gràcies 
a l’Ajuntament de Tona, per deixar-nos la sala 
de La Canal i obsequiar les corals amb el llibre 
de cançons de Montserrat Sebarrassa i els 
gegants de Tona; a totes les mares i els pares 
de l’AMPA i dels dos grups de la Coral Estrella, 
per col�laborar en tot moment amb nosaltres; a 
les responsables de la ludoteca per la bona or-
ganització de l’activitat lúdica; i a l’Ester Martos 
i a la Marta Mercader per la seva implicació.
La nostra valoració és molt positiva. Pensem 
que hi va haver molt bon ambient i que tothom 
es va sentir com a casa. Els nens i les nenes 
van gaudir d’una bona trobada, van poder can-
tar i jugar plegats. I aquest era l’objectiu.
Gràcies a tots i a totes!

XERRADA «FAMÍLIA SOSTE-
NIBLE, FAMÍLIA RESPONSA-
BLE» a càrrec de Uri Riu orga-
nitzada per l’AMPA Vedruna

Per començar, l’Uri Riu ens 
va presentar diferents mapes 
que reflectien les àrees de la 
terra que es veuen afectades 
per sobreexplotació pesque-
ra, disminució de superfícies 
arbrades, problemes d’aigua, 
pluja àcida, proves nuclears, 
etc. L’últim mapa incloïa tots 

aquests factors, i realment, és preocupant:  no 
queda pràcticament cap part del nostre món 
lliure d’algun d’aquests problemes, i més tenint  
en compte  que l’escalfament global afecta tot 
el planeta. 

L’inici de tots aquests problemes  és bàsicament 
la generació d’energia : l’any 2000, per exemple, 
el 64% de la generació d’electricitat va provenir  
dels combustibles fòssils,  és a dir , gas-oil. 
Aquest, en cremar-se, emet  diòxid de carboni 
( CO2 ) cap a l’atmosfera, i aquest element , 
segons els científics, és el que provoca  l’efecte 
Hivernacle.

Però això no és un descobriment nou. Fa molt 
temps que alguns científics alerten d’aquest 
fet :

- 1827 :  Fourier va anunciar que el 
CO2 provocava l’efecte hivernacle

- 1896 : Es va preveure que si alli-
beràvem tant CO2 podia pujar la 
temperatura

- 1938 : el científic Guy S. Callender 
va anunciar  que estava pujant la 
temperatura

- 1957 : dos científics van escollir un 
punt concret del planeta (Hawai), 
lliure dels focus principals de conta-
minació, per registrar la concentració 
de CO2 que hi havia a l’atmosfera. 
I van demostrar, amb les mesures 
obtingudes a través dels anys, que 
la concentració havia anat pujant.

No es pot assegurar que la causa de 
l’escalfament global sigui l’emissió de CO2, 
però realment la corba de la temperatura se-
gueix la mateixa gràfica ascendent .
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Els resultats de l’escalfament són varis, podem 
destacar  :

Es fonen les glaceres. 
Mitjançant la comparació de fotografies preses 
amb uns quants anys de diferència, es veu cla-
rament que les grans glaceres s’estan fonent. 
P.ex., el Kilimanjaro, a Tanzània, però també les 
glaceres dels Pirineus ( Mont Perdut, Posets, 
Aneto-Maladeta, ... ), que han passat de 1779 
hectàrees l’any 1894 a tan sols 300 hectàrees 
l’any 1999.

Augmenta la temperatura del mar. 
S’estan perdent esculls de corall, que són llocs 

amb molta biodiversitat, com les selves. Unes 
dècimes de grau són suficients per matar els 
microorganismes que les alimenten.

Destrucció d’hàbitats.
Els óssos polars, per exemple, es veuen ame-
naçats, i també arbres i plantes que necessiten 
una temperatura determinada. Els efectes són 
devastadors, perquè actuen en cadena : en el 
cas de les plantes, també queden afectats els 
animals que se n’alimenten.

I què hi podem fer ?
Doncs per començar,  podem fer un ús eficient 
de l’energia que gastem : 

- escollir electrodomèstics eficients ( 
tipus A )

- no utilitzar l’assecadora si podem 
estendre la roba

- utilitzar la calefacció i l’aire condi-
cionat  racionalment

-  etc.
Hem de tenir en compte que els països que 
emetem més CO2 som els menys poblats, o sigui 
que si els països que ara comencen a entrar al 
nostre joc de consumidors,  no ho fan millor que 
nosaltres, això pot ser un desastre.
Només unes dades per situar el problema :
EUA ...... 19.7  emissió de CO2 en  tones/per-
sona/any
Japó ....... 9.1
Xina ....... 2.3
Brasil ..... 1.8
Índia ...... 1.1

Població global : Àsia    59 %
Àfrica 12 %

Podem utilitzar el biocarburant : cremant-lo, 
només tornem a l’atmosfera el CO2 que ha cap-
turat mentre creixia ( recordem que les plantes 
el capten de l’atmosfera).

Podem utilitzar  paper ecològic, en l’elaboració 
del qual no s’utilitza clor per emblanquir-lo, i 
paper reciclat, amb el qual ens estalviem talar 
arbres.

Per resumir, podem:

Reduir el consum innecessari
Repensar el que comprem (piles recarregables, 
productes reciclables)

Reutilitzar per allargar la vida útil dels produc-
tes
Reciclar

Per valorar el problema que pot suposar 
l’escalfament global, cal tenir present que el pro-
blema va començar amb la Revolució Industrial 
i, comparant amb tota la història del món, d’això 
fa tan sols un segon. 

Acabada la xerrada, es va iniciar un col�loqui 
molt interessant, entorn de la gran  pregunta 
que molts de nosaltres ens fem: som nosal-
tres els responsables d’aquest problema o 
bé depèn de molt més amunt ? Realment a 
nivell particular hi podem fer alguna cosa útil i 
eficient ? 
Com a resposta, l’Uri Riu va admetre que és 
una tendència difícil d’aturar, perquè a nivell 
econòmic i polític s’hauria d’actuar de forma 
molt contundent i immediata, però tot i això, 
podem col�laborar amb el que estigui al nostre 
abast. Ell és partidari d’informar sense impo-
sar, per conscienciar els ciutadans d’uns hà-
bits necessaris si volem que les generacions 
futures (i parlem dels nostres fills directament, 
no de 3 o 4 generacions) tinguin un món sem-
blant al nostre.  
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PassatempsPassa                        BTU

ACUDITS de 4t de PRI-
MÀRIA

Per què els bojos deixen les 
pomes a fora quan fa fred?
Perquè fa un fred que pela!!!

Un professor li diu a un nen:
- Una paraula que comenci per 
D.
El nen contesta:
- Ahir.
El professor li diu:
- Ahir no comença per D.
I el nen respon:
- Ahir érem Diumenge!

Hi havia un anunci que deia:
“Canvio un pastor alemany per 
un que parli català”

Per passar l’estona: Quants xais hi ha al ramat d’aquest parell 
de pastors?

Quin és el Pokémon més xim-
plet de tots?
En Picachu, perquè sempre 
diu “pica, pica” i mai es grata.

Era un home tan alt, tan alt, 
tan alt, que es va entrebancar 
el dilluns i va caure el diven-
dres.

Qui va regnar a l’Aràbia 
Saudita després de Mohamed 
Primer?
Eixuga’m Després.

Assenyala amb fletxes a quines 
mestres pertanyen els nadons de 
les ecografies.

Ester Puig

Núria Pedraza
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PRESSA DE PÈL

Fixa’t bé en la imatge.
Siiiiiií! Són ells, els professors d’ESO, 
amb un “new look” espectacular.
Això és com un “On és Wally?”, versió 
Vedruna: 
On és la directora?
I el titular?

ENDEVINALLA:

Quina és la mestra de primària que 
s’ha convertit en mestra de mestres pel 
que fa a plantes i herbes aromàtiques?
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BACON MOR PER LA CIÈNCIA!
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Michael Sanchez
Eric Pla
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