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L’any 2010 ha estat reconegut com l’Any de la Biodiversitat pel Conveni sobre Diversitat Biològica de les Nacions Unides. Es tracta
d’una oportunitat per reconèixer la importància de la Biodiversitat a escala mundial, per reflectir tot el que s’ha aconseguit fins ara i per
reclamar que encara s’ha de continuar lluitant per preservar-la.
La majoria de nosaltres podem afirmar amb rotunditat que coneixem la paraula Biodiversitat; però si ens demanessin que la definíssim
potser ens costaria una mica més. Doncs bé, amb termes senzills, podem dir que la Biodiversitat o diversitat biològica és la varietat de
formes de vida que viuen a la Terra o que hi han viscut.
Aprofundint una mica més diríem que la Biodiversitat actual és el resultat d’un lent procés anomenat evolució, que va començar amb les
primeres formes de vida i que encara continua, tot originant noves espècies com a resultat d’un procés d’adaptació.
La Biodiversitat no està repartida de la mateixa manera a tot el món. Els hàbitats amb més Biodiversitat són els boscos tropicals i els
esculls coral•lins, on es calcula que viuen més de la meitat de les espècies del planeta. Pel
que fa a Catalunya, malgrat ser un territori força petit, la varietat de climes i substrats fa que
el nombre d’espècies que l’habiten sigui molt elevat, fins i tot, n’hi ha algunes que només es
troben aquí, aquestes espècies s’anomenen endèmiques.
Per tal de col•laborar en la preservació de la Biodiversitat és indispensable respectar la
diversitat de formes de vida i evitar les accions que posin en perill els éssers vius de qualsevol lloc del planeta. Mantenir la Biodiversitat permet conèixer més bé el funcionament dels
ecosistemes i el paper que tenen els éssers vius en cadascun d’ells.
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Algunes de les mesures que s’adopten actualment per evitar-ne la pèrdua són la reproducció
d’espècies en perill d’extinció en llocs controlats, l’elaboració de llistes d’espècies amenaçades i en perill d’extinció, per poder-hi aplicar mesures de protecció i la creació d’espais
naturals protegits, com per exemple el recentment creat Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter.
A la Xarxa d’enguany podreu trobar una sèrie d’articles, notícies i entrevistes relacionades
amb l’extens món de la Biodiversitat.
Oliver Mas i Casals
Professor de Biologia

REPORTATGE
TREBALLEM ELS ANIMALS A MEDI I A PLÀSTICA
Els nens i nenes de 3r de Primària hem estudiat els animals vertebrats i
el seu hàbitat. A la classe de plàstica hem fet un treball amb plastilina en
grups de quatre. Cada grup ha triat un hàbitat diferent i ha modelat els animals que hi viuen: a la selva, a la sabana, al bosc i a la muntanya, al mar,
a les zones fredes, a la granja... Després els hem envernissat i hem fet una
exposició al passadís. Ens ha quedat molt bé!
A l’hora de Medi, també per grups, hem portat informació dels hàbitats
d’aquests animals i, entre tots, n’hem fet una petita explicació.
Els animals del mar i de les zones fredes
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L’aigua del mar ocupa les tres quartes parts
de la superfície de la terra. Conté substàncies
sòlides com el clor i el sodi que, en barrejarse, formen la sal que dóna el sabor salat de
l’aigua del mar. Podem distingir entre mars
temperats i mars freds o zones fredes. En
els mars temperats viuen una gran quantitat
d’animals com el tauró, el peix espasa, la
tortuga, el dofí, la balena, el pop, el calamar,
el lluç, la sardina, la medusa ... i a les roques hi trobem crancs, estrelles de mar, eriçons, musclos, llagostes, gambes ...
En les zones fredes, les temperatures a l’hivern poden sobrepassar els
50 graus sota zero i a
l’estiu com a molt arriben a 0 graus. Fa tant
fred que es pot dir que
no hi ha estiu. No hi ha
vegetació. Hi viuen els
pingüins, les foques,
les morses, els óssos
blancs ...
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Els animals de la selva i la sabana

2010

La sabana és un paisatge on hi acostuma a haver pocs arbres i arbustos, però amb
força herba. Hi ha dues estacions: la seca i la humida. Durant l’estació seca, molts
animals emigren en ramats. Hi ha un grup nombrós d’animals herbívors, com la
zebra, la girafa, l’elefant, el
nyu… Aquests
animals serveixen
d’aliment als
animals carnívors
que també hi
habiten, com el
lleó, el guepard,
el lleopard …
La selva és el gran
bosc dels països on
fa molta calor i plou
molt sovint. És un
lloc amb molts arbres
(alts, baixos i de totes
mides). Hi ha una gran varietat
d’espècies animals i vegetals. Alguns dels animals
que hi viuen són:
el cocodril, el camaleó, el tucà, la
iguana, el jaguar,
la boa …
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Els animals del bosc i la muntanya
El bosc és una formació vegetal on predominen els arbres i en menor
proporció els arbustos i les herbes. Actualment els boscos cobreixen
aproximadament el 30% de la superfície de la terra. La vegetació dels
boscos depèn de diferents factors: el clima, l’altitud, el tipus de sòl,
l’acció de l’home ...
Animals que trobem al bosc i a la muntanya són: l’esquirol, el senglar,
el ratolí, el conill, el rat penat, el gripau, la granota, el llop, la guineu,
el cérvol, l’ós bru,
la cabra salvatge,
diferents tipus
d’ocells... També
podem trobar aus
rapinyaires, nocturnes i diürnes, com les àguiles, els mussols, les òlibes,
els voltors, els falcons, els
milans...
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Els animals de la granja
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La granja és un terreny rural on s’hi exerceix l’agricultura i la ramaderia. La
granja sol constar
dels següents edificis: una casa de
pagès, corrals per
al bestiar i coberts
per a les collites i
la maquinària. A
la granja podem
trobar-hi molts
tipus d’animals,
tots ells domèstics:
a les quadres hi
ha els cavalls;
als estables hi
dormen les vaques; a la cort
hi ha els porcs;
al galliner, les
gallines; a les
conilleres, els
conills; i a
la bassa, els
ànecs. De dia
hi ha molts
animals que
pasturen, com
les ovelles i les
vaques.
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COLÒNIES A LA COSTA
Aquest any, a les colònies de Cicle Mitjà vam ser a l’Escola del Mar (Marcel
Maillot). Allà vam descobrir l’equilibri de la vida marina al nostre litoral, les
Illes Medes i el món submarí i altres meravelles. És part del nostre paisatge
que hem de conèixer per estimar, respectar i defensar tal com l’indi Seattle
estimava la seva terra:
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Musclos

Dibuixos:
Alumnes de 4t de
primària
Algues
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Dibuixos:
Alumnes de 4t de
primària

Estrelles de Mar
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Eriçons de Mar
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Crancs ermitans

Dibuixos:
Alumnes de 4t de
primària
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Crancs

Tomàquets de Mar
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REPORTATGE
EL DELTA DE L’EBRE
El Delta de l’Ebre, està situat al sud de Catalunya i consta de dues comarques: El Montsià (53’82
km²) i el Baix Ebre (24’20 km²). Constitueix l’hàbitat subaquàtic més important de la Mediterrània.
El Delta de l’Ebre, amb la seva rica biodiversitat, acull més de 50.000 espècies diferents d’animals
vertebrats i invertebrats (per exemple, ocells amb més de 330 exemplars diferents que representa el
60% d’espècies d’Europa). Hi ha peixos: l’anguila, l’angula...; amfibis: el gripau comú o la reineta;
rèptils: la tortuga d’aigua, la sargantana ibèrica...; aus: el martinet, el bec d’alena, l’agró roig, o el
flamenc (espècie que fa uns anys sols passava l’estiu al Delta, i ara, s’hi poden trobar diverses colònies ja, autòctones)...

La vegetació del Delta de l’Ebre, és única a Catalunya, ja que la barreja de l’aigua dolça del riu Ebre i l’aigua salada del mar creen un
hàbitat molt característic. Els diversos ecosistemes del delta (les llacunes, el riu, les dunes...) fan que el delta també sigui una zona amb
molta varietat de flora, com ara la llengua d’oca, el lliri de mar, borró, llenties d’aigua, joncs, canyís, tamarius...
El Delta de L’Ebre, també és característic per la seva diversitat agrícola. Més cap al centre, on l’aigua del mar no és tan influent, s’hi cultiven plantes d’horta i arbres fruiters. A mesura que ens acostem al mar, hi trobem els arrossars. Algunes plantes, com les llengües d’oca
o la nimfea blanca, són perjudicials per l’agrícultura, ja que envaeixen els canals i/o fins i tot els mateixos arrossars.
Sembla impossible un equilibri tan fèrtil entre un espai natural
protegit i l’explotació intensa dels arrossars que envolten les
llacunes.
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Alumnes de 6è
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ECOSISTEMA DE L’ESTANY DE BANYOLES
L’estany de Banyoles és el llac natural més gran de Catalunya i l’origen i principal signe d’identitat de la ciutat de Banyoles. Mesura
aproximadament 2150 m de llargada. La seva amplada màxima del lòbul nord és de 775 m, i la del lòbul sud, 725 m. La seva superfície
és de 111,7 hm² i la seva profunditat màxima és de 130 m.
L’Estany de Banyoles està situat al costat de la falla de l'Empordà, que separa un bloc de
material impermeable, ara elevat a l’est de l’actual emplaçament de l’estany, d’un bloc format per materials calcaris, permeable, que forma el terreny propi on s’ubica el llac. Aquest
trencament, succeït fa 250.000 anys, hauria elevat una secció del terra, deixant al descobert, i formant una barrera al mateix nivell que la part no elevada, el material impermeable.
L’origen del llac es deu a les filtracions del riu Fluvià, més al nord, a través d’una capa de
material calcari situat just a sobre de la capa impermeable de la secció no elevada. Al llarg
del temps l’aigua ha anat desfent el material calcari, fent-se camí cap al sud, fins trobar el
material impermeable en el lloc on hi ha la falla. No podent continuar perforant horitzontalment, ha prosseguit el camí verticalment, passant a través dels materials permeables (calcari,
guixos) fins aflorar a la superfície formant un llac en forma de "8", resultat de la unió de dos embuts o calderes.
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L’origen de les aigües
Molts autors creien que l’origen de les aigües de l’estany estava relacionat amb pèrdues dels rius Ter i Fluvià. Els estudis de la segona
meitat del segle XX, però, demostraren que l’estany és alimentat de manera subterrània pels aqüífers provinents del nord i l’oest, a la
zona de l'Alta Garrotxa.
Les aigües de l’estany provenen de l'Alta Garrotxa on es filtren i corren a través d’una suposada xarxa subterrània de canals. L’aigua
surt a l’exterior a tres nivells diferents i subterranis, formant la coneguda conca lacustre.
L’estany de Banyoles, però, també rep aigua superficial, a través de les rieres naturals d’entrada, tot i que només suposen el 10% de les
aportacions totals d’aigua a l’estany.
Sortida d’aigua
La sortida de l’aigua de l'estany s’efectua,
principalment, a través dels seus recs
de sortida, els quals aboquen al riu Terri. D’altra banda, per facilitar la sortida d’aigua en moments de molta pluja,
l’ajuntament va construir, a principis dels
90, dos col·lectors que permeten controlar
millor el nivell de les aigües.

REPORTATGE
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Fauna
Hi ha moltes aus que viuen a la zona de l’estany de Banyoles, especialment ànecs. Cal destacar el
xarrasclet, xatrac menut, l’ànec collverd el cabussó emplomallat.
Hi ha també amfibis que viuen a la vora del llac, com la
granota pintada, el tòtil, la reineta, i el tritó verd. Entre els
rèptils cal esmentar la tortuga d’estany i la serp d’aigua.
Entre els peixos del llac n’hi ha d’autòctons, com la bavosa
de riu, la bagra i l’anguila, així com aquells que pertanyen a
la fauna exòtica i que s’han adaptat al llac, com la carpa i la
gambúsia.

Flora
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Segons la quantitat d’aigua present al sòl, les diferents plantes aquàtiques se situen esglaonadament cobrint el límit de l’estany, fet que
dóna lloc a una típica distribució. Es defineix, doncs, una zona de canvi entre el medi aquàtic i el medi terrestre.
La llegenda del drac
Conta la tradició que fa molts anys, a les vores de l’estany hi vivia un monstruós drac que era tan i tan gran que
quan volia beure de l’aigua de l’estany i refrescar-se, posava les seves arpelludes i xaparres potes i les seves llargues
ales una a la vora de Porqueres i l’altra en el passeig i arribava a tapar quasi tot el llac .....
Si voleu saber què va passar ho pregunteu als alumnes de 5è.

REPORTATGE
LES PLANTES
Hem anat al bosc de les Feixetes i hem vist i après moltes coses: el sotabosc, els
roures, els pins, que tenen les fulles diferents dels altres arbres, són punxegudes.
Hem fet una llibreta de camp. També hem estudiat les plantes del nostre pati, són
plantes aromàtiques com el romaní i l’espígol.
Alumnes de 1r
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REPORTATGE
EL BOSC DE LES FEIXETES
Cada dilluns hem anat al bosc de Les Feixetes amb pots-lupes i lupes, però de vegades plovia molt i no hi anàvem. Hem estudiat els
invertebrats, que són animals que no tenen columna vertebral, com
els aràcnids, els cucs, els talla-dits i molts més. Els vertebrats són els
que tenen columna vertebral. També hem estudiat les aus i un dia vam
portar llarga-vistes.
El primer dia estàvem molt contents i alguns el segon dia també estaven molt contents i ens vam trobar porqueries, com cigarrets.
Un dia, a la classe, vam fer un mapa conceptual. I ens vam adonar que
tot era una roda. Els arbres necessiten els animals
els animals els arbres. Els excrements fan que creixin més plantes. I les
aus, amb el bec porten
el menjar que de vegades els cau i després
potser sortirà un arbre.
Carla Camacho Prat,
2nB Cicle Inicial
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Congrés científic

Al mes de maig, els alumnes de 1r i 2n de primària vam
participar en el congrés científic de la Universitat de
Vic. Va ser un èxit. Vam presentar les ponències dels
treballs dels tallers de natura que havíem fet durant
el curs. El de 1r tractava sobre la flora del bosc de les
Feixetes i també del pati de l’escola. El de 2n tractava
sobre la fauna del bosc de les Feixetes.

Ens ho vam passar molt bé, això sí, quins nervis això de parlar amb tant de
públic on estudien els grans.
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ELS RAPINYAIRES
El dia 28 de gener els cursos de primer d’ESO, aprofitant que a Naturals estàvem estudiant els vertebrats i, per tant, també els ocells,
vam anar al Cim de les Àguiles. Vam passar molt fred perquè feia molt vent. Tot i així va ser una experiència molt interessant i qualsevol
de nosaltres la repetiria!
Durant el matí vam fer un recorregut per un bosc típic mediterrani, estava ple de pins i també
hi havia alguna alzina. De tant en tant fèiem parades i els monitors ens explicaven quin tipus
de flora i fauna hi habitava. Tot seguit vam anar cap a la zona de les gàbies per observar de a
prop els rapinyaires: n’hi havia un munt! Ens els van explicar detalladament i després vàrem
anar a l’espectacle de vol a veure’ls volar. Va ser impressionant tenir-los tan a prop i veure’ls
volar tan ràpid. Encara que només fos per un tros de carn!
Amb l’explicació del matí vam aprendre un munt de coses! Una d’elles va ser saber les
principals característiques que tenen els rapinyaires, per així poder-los distingir entre ells de
la resta d’ocells.
Vam aprendre que tots els rapinyaires tenen tres característiques comunes:
bec ganxut
urpes ganxudes
carnívors
També ens van explicar que dins els rapinyaires n’hi ha de dos tipus, segons la seva activitat:
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-DIÜRNS: Són actius durant el dia i tenen el cap en forma de triangle, el sentit més desenvolupat és la vista ( hi veuen 8 cops més que
nosaltres), tenen els ulls als costats i tenen 3 dits al davant i 1 al darrere.
Dins aquest grup hi ha dos subgrups molt destacats segons la manera d’alimentar-se:
- Carronyaires : urpa de dits llargs i no gaire gruixuts, ungles poc esmolades i
poca força prensora, bec molt fort i, com a mínim, la cara sense plomes.
Aquí es veuen dos carronyaires amb la cara sense plomes. El de l’esquerra és un
voltor i el de la dreta un aufrany comú. Tots dos viuen a Catalunya!
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- Caçadors: cacen preses vives i tenen les urpes molt esmolades. Dins els caçadors n’hi ha de tres tipus:
- Terrestres: urpa de dits curts i gruixuts i mengen animals terrestres.
Com l’aligot comú de la foto de la dreta.
- Aeris: urpa de dits llargs i prims i mengen principalment ocells. El
falcó de la segona foto n’és un exemple. Se’l pot veure amb el típic
caputxó que se’ls posa al cap perquè no es posin nerviosos.
- Pescadors: urpa de dits curts i gruixuts amb escates rugoses i petites al
palmell de l’urpa per evitar que les preses rellisquin i s’escapin. Mengen peixos. Com l’àliga de cap blanc que tenim a la foto de l’esquerra.

-NOCTURNS: són actius durant la nit i tenen la cara plana, en forma de disc. El sentit més desenvolupat és
l’oïda ( tenen una oïda asimètrica i hi senten 50 cops més que nosaltres), tenen els ulls
al frontal del cap i tenen 2 dits a davant i 2 al darrere. Les dues fotos corresponen a
un gran duc i a una òliba, aquesta última s’està menjant un ratolí, que és el seu menjar
preferit.
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A la tarda, després de dinar, vam fer una sèrie de tallers per
conèixer-los més detalladament. En un vam aprendre a distingir
les plomes de les rapinyaires diürnes i de les nocturnes, en un altre a distingir els cants d’algunes
d’aquestes aus i en un altre vam obrir una egagròpila. L’egagròpila és una mena de boleta que treuen
per la boca, un cop al dia, els rapinyaires. Està formada de pèls, plomes i ossos que són les parts no
digeribles dels animals que els serveixen d’aliment.
A la foto es pot veure a una cuidadora amb un
aligot comú. El teníem ben a prop!

REPORTATGE
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BIODIVERSITAT: EXPERIÈNCIA I OPINIÓ D’UN EXALUMNE
Recordo quan feia primària i arribava el bon temps: em passava totes les hores del pati buscant insectes i sargantanes al pati de l’escola.
Aquí va començar el meu interès per la natura, però sobretot pels animals.
Al llarg dels anys, tant la família com l’escola han jugat un paper important perquè anés augmentant el meu interès cap a la natura. A
casa meva, des de sempre, ens ha agradat molt pujar muntanyes. Crec que l’excursionisme és una bona manera d’aprendre a apreciar la
natura i adonar-te del meravellós món que t’envolta. Per altra banda, a l’escola t’ensenyaven què era la natura a través de les ciències
naturals. Una assignatura molt bonica. El que més m’agradava eren les sortides escolars que fèiem als voltants de Tona. Me’n recordo
quan anàvem al riuet de Vilageriu a veure quins animals hi podíem trobar i ens explicaven de què s’alimentaven, quina funció feien, com
n’eren d’importants, etc.
De mica en mica, m’anava adonant que el meu interès per conèixer i
aprendre de la natura anava augmentant. Un cop vaig acabar l’escola,
me’n vaig anar a fer batxillerat científic a Vic. Tenia molt clar que
quan acabés batxillerat volia estudiar Biologia, els animals era el
que més em motivava per seguir estudiant. Ara sóc un estudiant de
3er de Biologia a la Universitat de Girona.
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Actualment, la reducció de la diversitat és un greu problema que
pateix la nostra societat. La natura és molt fràgil i la pressió humana
que es dóna a tot el planeta, tant per l’explotació dels boscos, la cacera, la contaminació, les infraestructures o simplement per tenir una
població humana a prop, afecta a moltes de les espècies que hi viuen,
fins el punt que moltes d’aquestes s’extingeixen si no aconsegueixen
adaptar-se a aquests nous canvis.
No hi ha una solució concreta per evitar que la diversitat d’espècies
al nostre planeta deixi de disminuir, però, tot i així, tothom pot
posar-hi de la seva part. El respecte a la natura és essencial per fer
que aquest fet millori. Trobo que actualment la gent és poc conscient de com n’és de fràgil la natura i de quin mal li estem causant. Si
reciclem, si intentem reduir la contaminació ( com per exemple anant a peu, utilitzant el transport públic, etc.), si respectem cada animal
i planta que trobem, entre moltes altres coses, ja posem el nostre granet de sorra i contribuïm a un món millor per a tothom, tant per a
l’espècie humana com per als animals i plantes que conviuen amb nosaltres.
Guillem Masó, exalumne de l’Escola.

REPORTATGE
SORTIDA AL CIM DE LES ÀLIGUES
La sortida al Cim d’Àligues que vam fer els alumnes de tercer de Primària el dia 4
de febrer va ser molt interessant. Ens va agradar moltíssim poder veure les aus rapinyaires, conèixer les nocturnes i les diürnes, veure la sessió de vol i acabar amb el
concurs de dibuix. Per cert, de la nostra escola van escollir el dibuix de l’Eduard Vivas per posar-lo a la pàgina
web del Cim d’àligues.
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ENTREVISTES
LA PASSIÓ PER A L’ORNITOLOGIA

Un grup d’alumnes de 2n d’ESO, en motiu de l’Any Internacional de la Biodiversitat, vam entrevistar a través de Ràdio Vedruna-Tona,
en Pere Vila, un gran apassionat a l’ornitologia i pare del nostre company i amic Adrià Vila.
Quan vas començar a interessar-te per l’ornitologia?
Bé, aquesta és una paraula bastant seriosa, la veritat és que quan era petitet, una vegada, el meu pare va agafar una oreneta amb l’ala
ferida i la vam curar i es va recuperar. Al cap d’uns dies la vam posar damunt uns pallers que hi havia a prop de casa i va arrencar el
vol. Crec que a partir d’aquest fet em vaig començar a interessar pels ocells. Aquest acció no l’he oblidada mai més. Quan em vaig fer
més gran, vaig descobrir que hi havia gent que engabiava els ocells només per sentir el seu cant; en canvi, vaig veure que n’hi havia
d’altres que els agradava observar-los a la natura. Jo vaig preferir aquesta segona opció. A partir d’aquí vaig començar el meu treball
d’observació, d’estudi, de documentació... No vaig arribar a estudiar Ciències Biològiques, però, pel meu compte, vaig aprendre moltes
coses relacionades amb aquesta ciència que és l’ornitologia.
El meu periple pel món de la natura i dels ocells va començar fa bastants anys. A principis dels anys 80 es va formar a la comarca
d’Osona un dels primers grups de natura que es deia BIORAMA, del qual vaig ser membre i fundador. Alguns anys més tard, em vaig
enganxar al Grup d’Anellament de Calldetenes, on l’afició per observar els ocells es va convertir en alguna cosa més. Vet aquí, quan
el simple “ocellaire”es comença a tornar ornitòleg. La informació que ens proporcionava
l’observació i els anellaments que es practicaven als ocells servia per avaluar l’estat de moltes
espècies. Tota aquesta informació anava a parar a l’Institut Català d’Ornitologia i des d’aquí a
un banc de dades que hi ha a Suïssa que recull totes les d’Europa.
En què consisteix la feina que fas ara?
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Últimament estic en un grup de persones de la comarca, el grup de “Naturalistes d’Osona”,
que fem diferents estudis. En aquest grup hi ha persones especialitzades en tota classe de
temes referents a la natura: des de micòlegs, a botànics, a biòlegs generalistes, i, evidentment,
els ornitòlegs. Quan estudiem una espècie en concret intentem anellar alguns ocells per
poder-los fer un seguiment: el temps que viuen, per on es desplacen, la quantitat d’ocells que
hi ha a la comarca segons les diferents espècies, etc. En aquests últims anys ens dediquem
a anellar els rapinyaires nocturns coneguts, popularment, com a “mussols”. Una espècie
d’ocells que estan patint una forta regressió. Estem buscant les causes d’aquesta regressió. Si
trobem un rapinyaire mort podem saber el temps que ha viscut i si ha estat enverinat o no.
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Els ocells tenen caràcter? És a dir: són tossuts, ...
Bé, si els observem individu per individu, de la mateixa espècie, veurem que tenen el seu caràcter,
malgrat que, genèricament, tots fan el mateix. Entre ells, però, es diferencien bé. Saben triar el seu
territori, buscar la seva parella, ... Nosaltres no sabem apreciar certs detalls, en canvi ells sí. És per això
que diria que sí, que cada individu de cada espècie té el seu caràcter particular.
On vas fer la primera investigació sobre ocells?
Doncs, després d’uns anys d’estar en el Grup d’Anellament de Calldetenes (Osona), em vaig treure els carnets pertinents i vaig fer uns
exàmens per obtenir uns permisos que em van permetre fer un estudi d’anellament al Molí del Vendrell, aquí a Tona. Fent aquest estudi,
vam anellar ocells i penjar moltes caixes-niu per afavorir certes espècies i va durar ininterrompudament deu anys. Al mateix temps, he
estat anellant i observant ocells al Delta de l’Ebre i als Aiguamolls de l’Empordà
Quin és l’ocell que més t’ha costat de veure o de trobar?
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Els ocells d’aquí, pràcticament, els he vistos tots. N’hi ha un que no he aconseguit veure que es diu “corriol pit-roig”(charadrius morinellus). N’hi ha esporàdicament en dues o tres zones de Catalunya . És un ocell que a Europa cria a la zona siberiana i que aquí l’hem
d’anar a buscar a l’alta muntanya. A la primavera, he fet sortides per poder-lo veure, però no he estat de sort; he vist “la perdiu blanca”,
però el “corriol pit-roig” se m’ha resistit. Espero, aquest any, aconseguir-ho.
Hi ha un altre ocell que m’agradaria molt veure que és de la família dels limícoles, com el corriol pit-roig. De moment, em serà impossible aconseguir-ho. Viu
a la península de Camtxatka, a la costa siberiana del nord-est. El nom científic és
eurynorhynchus pygmeus, es tracta d’un ocell d’una mida una mica més gran que
un pardal que té un bec molt característic en forma de “cullera”.
Hi vas molt sovint a veure ocells?
La veritat és que hi vaig sempre que puc. Fins i tot, si tinc una estona, amb
l’excusa que vaig a treure el gos, aprofito per anar a donar el volt i, si hi vaig al
vespre, puc sentir el mussol comú i el gamarús i, si hi vaig a ple dia, puc veure la
cogullada (galerida cristata), el cotoliu (Lullula arbórea) o l’alosa (alauda arvènsis). A l’hivern, puc veure el cruixidell (emberiza calandra) o, fins i tot, el bitxac.
Qualsevol moment és bo per a poder veure alguns ocells.
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Saps imitar el so d’alguns ocells?
En aquesta pregunta no m’estendré gaire perquè ho faig fatal. Identifico el cant de bastants ocells, però sóc molt dolent a l’hora d’imitarlos. O sigui, que per no fer el ridícul i per estalviar-nos que plogui aquesta tarda, no us els imitaré.
Tens alguna tècnica per atreure els ocells?
Bé, més que tècnica ... és conèixer la recerca que
has de fer per aconseguir veure els ocells. Més que
aconseguir uns reclams és saber la zona on viuen, els
seus costums ... i, sobretot, tenir molta paciència per
arribar-los a veure.
Per què t’agrada aquesta feina?
Bé, en el meu cas no és una feina ja que no m’hi
guanyo la vida. Suposo que és com moltes coses a la
vida que les fas perquè “t’omplen”. Si després de fer-les veus uns resultats, això t’empeny a seguir-les fent.
Quin és l’ocell més curiós que has vist mai?
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A veure, sempre que he trobat, per primera vegada, un ocell i que he descobert el seu entorn, he viscut una sèrie de sensacions que han
fet que aquell moment, hagi estat un moment molt interessant, molt intents, molt viscut... Tots els animals tenen alguna cosa interessant
a descobrir. La meva debilitat són els rapinyaires nocturns, els mussols. Però, a part dels mussols, sempre hi ha alguna cosa en els animals que m’atrapa.
En què ens hem de fixar per identificar les espècies comunes dels boscos catalans?
Primer hauríem de tenir un bon llibre, una “Guia dels ocells”. En els més comuns, (ens podríem fixar, per exemple, en els pardals que
tenim al costat de casa), descobriríem que hi ha dos tipus de pardals, un de més petitet i un de més gran. I si anéssim prop d’un rocam hi
veuríem encara un tercer tipus de pardal, que segurament per a moltes persones ens és desconegut. Hem de començar pel què tenim més
a prop i anar obrint el ventall.
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Explica’ns la teva experiència en la recerca de l’ós bru?
Bé, encara que sembla que amb la reintroducció de l’ós bru als Pirineus s’assegura la seva supervivència durant unes quantes dècades,
trobar un ós bru als Pirineus és gairebé impossible. Va ser per aquest motiu que vam anar a Romania. Allà hi ha una densitat molt alta
d’óssos bruns, és la més alta d’Europa i això ens oferia més possibilitats de poder-lo veure i de passada descobrir altres espècies d’ocells
que aquí no arriben. I vam fer una aposta.
Vam estar a un pas de trobar-lo, vam seguir les seves petjades, vam trobar els seus rastres, vam sentir la seva ferum, ...però no el vam
veure. Vam estar molt a prop. Els guardes de la zona ens van avisar per no pecar d’imprudents a l’hora d’apropar-nos a aquests animals.
A mi em sembla que no el vam veure perquè ell no va voler, perquè segur que quan vam entrar al bosc ell ja sabia que nosaltres hi érem.
Creus que les persones respectem suficientment la natura i la seva biodiversitat?
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No sé si tothom sap el significat i l’abast d’aquesta paraula. La Biodiversitat engloba totes les espècies vivents que hi ha al món: plantes,
animals,... Fa unes quantes setmanes que vaig llegir que hi ha, aproximadament, un milió i mig d’espècies que se’ls ha donat un nom i
que, probablement, hi ha entre sis i cinquanta milions que no en tenen, encara. Les intervencions que fa l’home en la natura i els canvis que està introduint afecten negativament a la biodiversitat. Els experts diuen que cada dia es perden unes cent cinquanta espècies i
que en un any se’n poden arribar a perdre més de cinquanta mil. La realització de grans infraestructures viàries per a zones industrials,
les mineries, les tales massives d’arbres, etc., van en contra de la biodiversitat pel fet que fan malbé grans extensions de terrenys i, a
la vegada, fan desaparèixer els hàbitats de multitud d’éssers vius . Moltes coses s’han destruït pel desconeixement i la irracionalitat de
l’home. Què hauríem de fer?
Jo penso que cadascú hi pot posar el seu granet de sorra. Però, evidentment, el dia que els qui realment mouen els fils DECANTIN LES
COSES CAP UN MÓN MÉS SOSTENIBLE hi haurem guanyat molt. Estic d’acord que s’han de fer accions perquè la humanitat avanci
i progressi, però quan més prim filem i més racionalitzem aquestes accions, més avançarem en el camí de la sostenibilitat. Quan això
arribi a ser així, haurem aconseguit molt.
L’entrevista amb en Pere Vila, ens ha encomanat, a tots, el seu entusiasme i la seva passió pel coneixement dels ocells, pels treballs
d’observació i recerca que està duent a terme. També per la seva actitud de respecte a la natura i per la seva conservació. Ens ha ensenyat el valor que tenen les coses quan es fan a gust, quan s’hi posa il•lusió, quan “t’omplen”, ... Ens ha fet venir ganes d’aprendre. Ara,
quan sortirem al pati de l’escola potser escoltarem el cant d’algun ocell o potser observarem el color de les seves plomes, ... Potser,
aquell ocell, ja no ens serà indiferent com abans, ... Potser tindrà un valor molt especial .... Gràcies, Pere Vila. Moltes gràcies per tot el
que, avui, hem après de tu.
Toni Martin, Adrià Oriol, Guillem Solà, Adrià Vila
Alumnes de 2n d’ESO.
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FRANCESC MIRALLES
El passat mes d’abril l’escriptor Francesc Miralles va visitar la nostra escola i ens va parlar de la seva obra “Un haiku per a l’Alícia”.
Com cada any, és habitual rebre la presència del cèlebre escriptor, ja que els alumnes de 3r d’ESO tenim com a lectura obligatòria la
seva novel•la. Actualment, escriu també novel•les i guions per ràdio i televisió i actua amb Nikosia, la seva banda de música. Després
d’una interessant xerrada li vam poder fer aquest breu qüestionari.
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Tens algun sobrenom?
A escoles i diferents llocs on he estat, m’han posat sobrenoms com Franc, Franqui, Cisco, Cesc... I totes les variants que podeu imaginar
del nom Francesc.
Què és el primer que fas en llevar-te?
El primer que faig en llevar-me, és llegir diaris esportius per Internet durant un quart d’hora i després em faig un te verd i em poso a
treballar.
La teva major virtut és…
diuen que és la modèstia.
I el teu pitjor defecte és...
voler fer massa coses i no ser realista alhora de planificar-les.
Quin és el teu color preferit?
El meu color preferit és el lila.
De quin color és la teva habitació?
L’habitació és més aviat blanca.
Ens pots dir si ets d’esquerres, de centre o de dretes?
Jo sóc d’esquerres, però no voto.
Per relaxar-te… mar o muntanya?
Sempre m’ha agradat més la muntanya.
Quin país recomanaries per a visitar?
Recomanaria molt els Alps eslovens.
A quin lloc encara no has anat i vols visitar?
M’agradaria molt visitar l’Àfrica Negra.
Quin lloc et va decebre?
La Península del Yucatán, pensava que hi hauria més paisatges dels
que hi ha en realitat.
Què prefereixes: teatre o cinema?
M’agrada més el cinema.
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Quin tipus de pel•lícules t’agraden?
M’agraden les pel•lícules europees.
La darrera que has vist es titula…
La cinta Blanca.
La pel•lícula que més t’ha agradat és…
de les actuals la que més m’ha agradat ha estat Ghost Wall.
Tu que utilitzes els transports públics. Què prefereixes autobús o tren?
A mi personalment m’encanta el tren.
Quin és el teu plat preferit?
Rovellons amb all i julivert.
A quina hora et lleves normalment? I te’n vas a dormir a…
Em llevo normalment a les vuit del matí i me’n vaig a dormir cap a les dotze.
Què hi ha ara mateix damunt la teva tauleta de nit?
Hi ha 3 o 4 novel•les, una làmpada i una petita ràdio.
Quan eres petit, pensaves que de gran volies ser…
Veterinari.
Si fossis mag i tinguessis poders, què faries?
Doncs, principalment, netejaria els oceans.
En què creus?
Crec en les persones.
Quan penses en el futur. Com et veus?
Em veig més gran que ara.
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Per acabar;
Un somni: Un somni impossible per a mi és anar a la Lluna.
Una fita: Haver publicat el primer llibre.
Un record: El primer viatge que vaig fer a París amb amics als 17 anys.
Mireia Calvo
Alumna de 3r d’ESO
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JAMES WATSON
Aquí tenim una entrevista, molt interessant, que el pare d’en Michael va fer a James Watson descobridor, amb Francis Crick, de
l’estructura de l’ADN.
Entrevista a James Watson, descobridor de l’estructura de l’ADN, per Francisco Sànchez, doctor en medicina i escriptor. L’entrevista va
ser publicada a la revista Ediciones Mayo.
- Su carrera debe ser una de las más meteóricas en la historia de la Ciencia. A los 15 años
entró en la Universidad de Chicago, a los 19 se graduó en Zoología y a los 22 obtuvo el
doctorado con una tesis sobre la multiplicación de bacteriófagos bajo los efectos de los
rayos-X. Su tutor fue el también premio Nobel, Linus Pauling. A los 25, junto a su colega
Francis Crick, descubrió la estructura de la vida. Dígame, ¿qué se siente?
- En realidad yo tenía 24 años y 11 meses cuando descubrimos el ADN … Verá, aquellos
eran tiempos de guerra y había demasiadas prisas para que la gente joven se alistase, así que
todo se hacía rápidamente con ese único objetivo, así que el mérito no es sólo mío. Afortunadamente la guerra acabó antes de que me graduara. De cualquier forma, la capacidad
máxima de aprendizaje de una persona se alcanza entre los 18 y los 21 años. Lo malo es que
a esa edad uno carece de experiencia. Yo fui muy afortunado de poder trabajar con gente
muy buena que me aportó esa experiencia. De hecho coincidí con la mitad de la gente del mundo que en aquellos momentos estaba trabajando en los genes, así que tuve una formación privilegiada. No sé si hoy estaría aquí si no hubiera sido por los que me rodearon.
- Funciona lo de subirse a los hombros de un gigante ….
- Es indudable. La formación es todo. Yo tuve la suerte de ir a tres buenas Universidades: la de Chicago, la de Indiana y la de Cambdridge. Esta última fue, por supuesto, decisiva. Aquellos que no tienen esta suerte es difícil que a una edad temprana puedan alcanzar éxitos
- Maurice Wilkins tuvo un papel fundamental. Él fue quien le enseñó la primera fotografía sobre el patrón de difracción del ADN. Le
atrajo a usted tanto esta foto que, según usted mismo explica en su libro “La doble hélice”, deseó que su hermana Elizabeth intercediera
para poder conocerle … ¿Qué es lo que vió en aquella fotografía que tanto le atrajo?
- El comentario que hago en mi libro sobre Elizabeth es puramente anecdótico y no es estrictamente cierto. Digamos que está hecho en
un tono jocoso en el que quería dar a entender mis ganas por conocer a Wilkins, pero él no estaba interesado en mi hermana ni en mí en
aquél momento, así que acabé trabajando con mi colega Francis Crick. Sí, aquella foto fue realmente crucial para mí. Por primera vez
me di cuenta que el ADN tenia una estructura bien definida.
- Uno de los aspectos más chocantes en torno a su descubrimiento fue que los directores del Cavendish Laboratory de la Universidad de
Cambridge les impidieron seguir con su investigación porque, según decían, no estaba aportando resultados, pero usted y Crick continuaron en secreto hasta dar con lo que buscaban. ¿Usted cree que creían en su proyecto, que entendían sus implicaciones?
- No es que no estuviéramos teniendo nuestros éxitos. El caso es que,…. digamos, que eran amigos de otras personas que estaban trabajando también con el ADN y es difícil permanecer amigos con los que se pueden convertir en tus competidores (rie). Ellos (Maurice
Wilkins y Rosalinf Franklin) hicieron las primeras fotos del ADN mediante rayos-X y sus amigos consideraron que deberían tener la
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primera oportunidad de utilizarlas, pero no lo hicieron y perdieron 18 meses. Cuando el químico americano Pauling propuso una estructura para el ADN, entonces la amistad pasó a un segundo plano y dejó de ser importante. Lo realmente importante era no perder el norte
de lo que tenías entre manos, así que Crick y yo decidimos descubrir la estructura del ADN antes que ellos fuimos muy afortunados de
que Pauling cometiera algunos importantes errores.
- El trabajo que publicaron en la revista Nature en 1953 empieza con una de las líneas más humildes para un paso de semejante envergadura. Ustedes escribieron:
“We wish to suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). This structure has novel features which are of considerable biological interest.”
En aquél momento, ¿eran usted y Crick conscientes de las implicaciones futuras de su descubrimiento: ingeniería genética, terapia génica, clonación, células madre. ¿Se dieron cuenta de que acababan de abrir la caja de Pandora?
- Desde luego. No le quepa ninguna duda que sabíamos lo que teníamos entre manos Sabíamos que habíamos hecho el descubrimiento
del siglo. Cuando vimos la estructura sabíamos que estábamos en lo cierto y por supuesto nos dimos cuenta de las posibilidades que
encerraba.
- ¿Y el resto de la comunidad científica también se dio cuenta inmediatamente?
Bueno,… verá, si le digo que no se nos pidió ni siquiera dar una conferencia o un simple seminario en Cambdridge creo que se lo digo
todo, ¿no? La primera conferencia de relevancia sobre el descubrimiento fue en un simposio en Nueva York meses más tarde. En Inglaterra solo algunas personas se dieron cuenta del alcance de la estructura que Crick y yo descubrimos. En Inglaterra no está bien visto
actuar de forma impulsiva, pero en América sí.
- En 1943, el filósofo y físico Edwin Schrödinger ya había sugerido que el secreto de la vida radicaba en los genes y que alguien, algún
día, explicaría su naturaleza fisicoquímica. Palabras proféticas
- El libro de Schrödinger “¿Qué es la vida?” fue publicado en Inglaterra en 1944 y en América 18 meses después. Yo lo leí el libro a
finales de 1945 principios del 46 y tuvo una gran influencia en mí. Él dijo que la esencia de la vida es la
información y era indudable que esa información debía transmitirse. Schrödinger, un físico, pensó en los
genes. La vida se entendía entonces a un nivel molecular a través de las leyes de la química. Lo que no
sabíamos entonces es que también necesitábamos conocer las leyes de la física.
- Profesor, se dice que el papel de la doctora Rosalind Franklin fue de alguna manera infravalorado por el
mundo científico del momento. Recientemente su figura ha vuelto a surgir en medio de una cierta polémica
al respecto de la práctica ausencia de reconocimiento a su aportación en el descubrimiento del ADN ¿Puede
comentar algo al respecto?
- No, no lo creo, verá, … ella no era bióloga y tampoco estaba interesada en el ADN. Tenía una personalidad difícil, incluso quizás fuera algo más serio que eso, el caso es que no podía interactuar normalmente
con la gente que la rodeaba, entre los que se contaba Wilkins, su jefe, y no aceptaba la idea de que el ADN
fuera una estructura helicoidal, así que no intentó utilizar el abordaje estructural que apuntó Linus Pauling
para crear un modelo.
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- ¿Llegó Franklin a crear un modelo?
- No, nunca creó un modelo y eso fue indudablemente su gran error. Si se hubiera concentrado en construir modelos y en escuchar a la
gente hubiera dado con la respuesta. Nadie nunca había mirado sus notas, así que no supimos realmente lo que estaba haciendo hasta
después de su muerte. Fue al cabo de los años, cuando nos decidimos a revisar sus apuntes, cuando nos dimos cuenta que había cambiado su enfoque y contemplaba la estructura de la doble hélice. Así que se dio cuenta demasiado tarde. Murió trágicamente antes de que se
nos concediera el Nobel. Franklin y Wilkins formaban un equipo pero, francamente, el rechazo era mutuo e intenso. Sus personalidades
y sus formas de ver las cosas eran diferentes. Francis (Crick) y yo tuvimos suerte en eso y nos compenetramos muy bien. Franklin no era
bióloga, como he dicho, ni siquiera era una químico interesada en moléculas, sino una fisicoquímica sin un interés real en bioquímica
orgánica, así que para ella el ADN constituía un reto, sí, pero desde el punto de vista de un problema que tiene que ser resuelto. Para mí,
desvelar su estructura era desvelar el secreto de la vida. Sinceramente, no creo que estuviera interesada en esta molécula de la misma
manera en que yo lo estuve.
Después de que Rosalind fuera operada por segunda vez de cáncer, su condición física se había deteriorado considerablemente. Estaba
muriéndose y tuvo que ser acogida en la casa de los Crick, ni siquiera en la de sus propios padres. Francis la conocía mucho mejor que yo y ella nunca mostró ningún rencor hacia Francis respecto a nuestros
trabajos. En mi libro hablo de ella antes de que nosotros descubriéramos la estructura. No discutió con
nosotros y fue consciente de que hizo un error. Algunos han querido hacer de este episodio un símbolo
de la injusticia hacia la mujer en general y hacia Rosalind en particular, en lugar de especificar que fue
su propia personalidad la que la privó de llevar a cabo un buen trabajo
- Usted es también responsable de otro hito en la historia de la ciencia: la secuenciación del genoma
humano. Muchos fueron escépticos y otros estaban abiertamente en contra.
- La idea de la secuenciación no fue mía, aunque contribuí a ello, es cierto. Digamos que intenté organizarlo desde detrás de la barrera, pero no estuve involucrado desde el punto de vista experimental. Solo
intenté animar a la gente a que se incorporara a un proyecto ambicioso en el cual creía y entendí que
sería importante utilizar mi reputación en un tema en que, como usted dice, la mayoría de los científicos
se oponían.
- ¿La mayoría?
- En efecto. A mí siempre me ha preocupado la enfermedad, esa es mi orientación básica, pero entonces muchos pensaban que los genes
no eran necesarios para encontrar la cura a la enfermedad. Por eso, durante la presidencia de Clinton, me dirigí al Congreso de los Estados Unidos para solicitar financiación pública
- Durante los primeros cuatro años dirigió usted el proyecto
- En efecto. Luego vino una nueva directora del NIH (Nacional Institute of Health) con la que era realmente difícil de trabajar, así que
me despidió …
- ¿Cómo, Watson fuera del Proyecto? No entiendo …
- Bueno,… ella era muy brillante (risas), así que supongo que yo no le era de utilidad. Las personas que la conocieron si lo entenderían,
pero digamos que era universalmente odiada. Le gustaba demasiado el poder.

ENTREVISTES

30

- Mala cosa.
- Luego llegó a ser directora de la Cruz Roja Americana, donde fue despedida merecidamente (más risas)
- En el prólogo de su libro “La doble hélice” usted dice que la verdad es sencilla y hermosa. Después de todos estos años, ¿sigue usted
diciendo lo mismo?
- Solo cuando la verdad es sencilla puede decirse que es hermosa. En ciencia la verdad es sencilla. La idea de Darwin es
por ejemplo muy sencilla y es, por tanto, hermosa. Algunos físicos hace cincuenta años creían lo mismo,… hoy en día la
física es tan complicada que difícilmente se hace bella
- Profesor Watson, ¿la vida es un milagro o simplemente un rompecabezas?
- No creo que sea un milagro. No sé como empezaría todo, pero creo la vida es la consecuencia de la evolución darwiniana y no creo que haya necesidad de atribuirla a la influencia de un diseñador. La vida evoluciona y como producto de
esa evolución han surgido seres excepcionales, como nosotros mismos, o como mismos peces. Toda criatura viviente es
excepcional. Pero no por ello, la excepción debe considerarse milagrosa.
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COLÒNIES DE 2n
Aquest curs a les colònies de 2n hem après un munt de coses noves
sobre els oficis antics. Ens ho vam passar d’allò més bé jugant en
plena natura al Molí de la Riera de Sant
Pere de Torelló. També vam aprendre a
conviure amb els nostres companys i les
mestres. Va ser divertidissim!

2010
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TUBS DEL MÓN EN CONCERT
El dia 3 de febrer, al matí, els alumnes de Cicle Mitjà vam anar al Teatre Auditori de Calldetenes a veure
l’espectacle musical “Tubs del món en concert”. Una mànega, una crossa, una escombra, el
manillar d’una bicicleta ... Tots aquests objectes
deixaven sentir la seva veu, acompanyats de
percussió, baix i algun altre artefacte convertit
també en instrument. Molta imaginació, bons
músics i un espectacle MOLT ORIGINAL!!

PLÀSTICA: TREBALLEM DALÍ
Durant aquest trimestre, a 3r de Primària, hem fet activitats amb diferents tècniques sobre Dalí i la seva
obra: L’ull del temps, El rostre de Mae West, Natura morta, Autoretrat tou amb bacó fregit, La persistència de la memòria i Galatea de les esferes. El dia 27 de maig hem fet una sortida al Teatre Museu Dalí de
Figueres.

2010
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EL CAMP DE LES LLOSES
Els alumnes de 3r de Primària hem anat a visitar el museu i les excavacions del Camp de les
Lloses. Hem observat i hem après moltes coses dels nostres avantpassats.

2010
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ELS ARBRES A LA TARDOR
A la tardor, els nens i nens de 3r de Primària vam sortir al pati de l’escola a dibuixar i pintar els arbres. Vam poder observar els colors
grocs, marrons, taronges i vermellosos de
les fulles que quedaven a les branques
i de les escampades
a terra. Vam fer uns
dibuixos molt bonics
i els vam penjar a la
classe.
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TALLER DEL VIDRE
Els alumnes de 3r de Primària hem fet una sortida al Bruguer Vell (Sta. Eulàlia de Ronçana) on hem realitzat un taller del vidre. Hem
fet moltes activitats relacionades amb la fabricació i el reciclatge
del vidre, jocs amb bales, i hem jugat a bitlles amb ampolles de
vidre. També hem fet un taller de manipulació que consistia en
decorar, al nostre gust, una ampolleta de vidre o un setrill. Tenim
a casa un record d’aquest sortida!

2010
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AJUNTAMENT DE TONA
La visita a l’Ajuntament de Tona és una sortida que es fa cada curs a

3r de Primària. Aquest any hem fet
un recorregut per totes les dependències de l’ajuntament i hem estat rebuts
per l’alcalde a la sala de plens. Hem
fet les preguntes que portàvem preparades i al final ens han donat coca i xocolata per esmorzar.
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AIGÜES VIC
Els alumnes de 3r de Primària hem fet una visita a la planta potabilitzadora d’Aigües Vic on hem pogut observar el procés que segueix l’aigua des que
és captada al riu fins que és distribuïda
als pobles per al seu consum. Ens han
ensenyat un vídeo i hem visitat totes les
instal·lacions.

2010

37

NOTICIES

38

MUSEU EPISCOPAL DE VIC
Els nens i nenes de 3r de Primària hem anat al Museu Episcopal de
Vic on hem realitzat l’activitat: la primavera al MEV. Hem fet un

recorregut per les sales d’arqueologia i hem observat diversos objectes relacionat amb la cultura neolítica, la cultura egípcia, la cultura
ibèrica i la cultura romana. Finalment, a la sala de tallers, hem escenificat per grups les quatre cultures. Ens ha agradat molt!

2010
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L’ESCOLA HA PARTICIPAT A LA FIRST LEGO League

Els alumnes de 2n ESO que han cursat el crèdit variable de Tecnologia i sostenibilitat han participat a la competició internacional de
robots per a la promoció i divulgació de la ciència i la tecnologia: First (For Inspiration and Recognition of Science and Technology),
Lego League . La First Lego League és una associació sense ànim de lucre que va néixer el 1998 als EEUU amb el desig de promoure la
recerca científica i tecnològica entre els joves, fent-la amena i divertida, on la competició sigui un joc i l’aprenentatge la millor recompensa. www.firstlegoleague.es
El material base era un robot de peces Lego que els alumnes han hagut d’enginyar per tal de superar una sèrie
d’obstacles i assolir les missions d’aquest any. La creativitat, la motivació i el desig de superar-se, han estat
vitals per afrontar la trobada que va tenir lloc a la Universitat La Salle de Barcelona.
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El repte per a aquest any, era “smart move” (mobilitat eficient, intel•ligent, sostenible). Es tractava de trobar la
solució al problema de la mobilitat tant de persones, com de material, i d’informació. Els alumnes van fer un
projecte de recerca identificant i fent propostes concretes al problema de gestionar el trànsit i l’aparcament entorn de l’escola, sobretot a les hores de sortida. Van fer entrevistes a la policia municipal, han cercat informació per Internet, biblioteques, tècnics especialistes en mobilitat;
han connectat amb altres escoles, han fet enquestes, etc.
Agafant el pati de l’escola com el centre d’una diana, van calcular quantes places d’ aparcament hi havia a 25, 50, 75m i
van arribar a la conclusió que a 200m hi havia 453 places d’aparcament. Van estudiar els
beneficis que per a la salut i la seguretat comporta arribar a l’escola a peu. Va ser, per això,
que ens vam proposar aparcar el més
lluny possible. “Fes diana, aparca
bé” aquest va ser l’eslògan de la
campanya de sensibilització que van
portar al carrer, convidant les mares
i els pares a fer un bon ús de la via
pública i, sobretot, a donar exemple
als seus fills.
La competició va consistir en superar
tres àmbits: la presentació del projecte científic (anteriorment esmentat), la presentació del projecte tècnic del robot (disseny, construcció i programació) i la compe-
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tició pròpiament dita en el tauler de joc. Aquest era igual per a tots els 10.000 equips
de nois i noies de 50 països diferents que hi participen. Cada any canvia en funció
del repte. I, aquest any, era un repte molt complex que feia referència a la mobilitat.
Calia utilitzar sensors de visió, d’ultrasons, etc., i estratègies de tota mena per assolir
l’objectiu.
D’un total de 45 equips de Catalunya, vàrem quedar en 12a posició, la qual cosa, ens
va satisfer molt sobretot per l’aprenentatge i l’experiència que ha suposat. Realment
va ser un espectacle en el qual ens ho vàrem passar molt bé, i com diu un dels principis del First Lego League: és més important el que aprenem que el que guanyem!!
Per acabar, l’endemà, vaig preguntar als alumnes què és el que més els havia agradat.
La resposta va ser: Tot!
Trobareu imatges i més informació a http://robotevt.blogspot.com
Miquel Vilaró
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A UN PAS D’ATLANTA 2010
ELS ALUMNES DE 2n d’ESO PROPOSATS COM A CANDIDATS AL WORLD FESTIVAL D’ATLANTA (USA)
Els alumnes de 2n , unes setmanes després d’haver participat a la First Lego League Barcelona, van rebre una carta, adreçada a en
Miquel Vilaró, professor del crèdit, Tecnologia i sostensibilitat.
La carta deia així:
Benvolgut Miquel,
Us notifico que donat el vostre excel•lent comportament durant el torneig classificatori de FLL Barcelona, heu estat seleccionats per presentar-vos com a candidats a participar al World Festival d’Atlanta (USA) que es realitzarà els propers dies, del 15 al 17 d’abril de 2010.
Aquest és el resultat de la il•lusió, la diversió, la creativitat i l’emoció que heu demostrat fins ara. És a dir,els valors que heu demostrat
tenir... que són els nostres valors, el nostre credo.
Ara doncs, queda en mans de FIRST LEGO League dels Estats Units, que us concedeixin aquest honor. Tot dependrà de la candidatura
que ja hem enviat nosaltres i del nombre de places que hi hagi disponibles. Des de la Fundació Scientia, lluitarem perquè tots hi pugueu
anar, perquè, simplement, us ho mereixeu. Us mantindrem informats.
Una abraçada.
Francesc Constans i Cots
Team Service
FIRST LEGO League Espanya.
http://www.firstlegoleague.es
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No cal dir l’alegria desbordant que es va viure, aquells dies a les classes de 2n d’ESO i a l’Escola. Ja es veien tots volant cap a Atlanta.
No va ser possible. N’eren candidats, però el nombre de places per poder-hi anar no van ser les suficients. Tot un somni. Tota una utopia.
Però, tots els alumnes han après i n’han tret coses molt positives i molt importants, d’aquesta experiència. Entre d’altres, el reconeixement públic que els han manifestat pel seu comportament i pels valors que han aportat com a grup: la motivació, la il•lusió, l’empenta,
l’ enginy, la creativitat, el treball d’equip, les ganes de superació; el treball, l’esforç i la constància, ... Només, per això ja ha valgut molt
la pena participar en la First Lego League. Moltes felicitats, alumnes de 2n ESO!!
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LA CLASSE DE 2n B D’ESO GUANYA EL PRIMER PREMI DEL CONCURS CONSUMÒPOLIS.
El director de l’Agència Catalana de Consum, Jordi Anguera, va lliurar, el passat dia 30 d’abril, el primer premi de primer cicle d’ESO
als alumnes de 2n B de la nostra Escola del concurs escolar sobre el Consum Responsable Consumòpolis 5. L’acte va tenir lloc a la Casa
del Mar a Barcelona davant l’assistència d’uns 200 alumnes de les diferents escoles guanyadores.
En aquest curs escolar la participació a Catalunya ha estat, aproximadament, de 1.300 alumnes. Els alumnes guanyadors de Primària han
estat els de l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Premià de Mar i els de 2n cicle de Secundària han estat els de l’IES Miquel Biada de
Mataró.
Ara participarem, juntament amb aquestes dues escoles guanyadores de les altres categories, a la fase estatal del concurs que organitza el
Ministeri de Sanitat i Consum.
El premi ha suposat una recompensa gratificant en la nostra tasca d’educar en valors, en tots els àmbits de la vida i un impuls a seguir
empenyent els nostres alumnes, com a consumidors que són i seran, perquè ho siguin d’una manera conscient, responsable i sostenible.
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PLUJA DE PREMIS PER A L’ESCOLA VEDRUNA DE TONA EN LA 3a EDICIÓ DEL CONCURS: UN FLAIX AL ROMÀNIC 2010.
LA NOSTRA ESCOLA ES VA ENDUR DOS PRIMERS PREMIS, DOS ACCÈSSITS I UN PREMI A LA PARTICIPACIÓ.
Dissabte dia 22 de maig, la sala d’actes del Museu Episcopal de Vic (MEV) va obrir les seves portes als joves participants del concurs:
“Un flaix al romànic, 2010”.
En aquesta edició la nostra escola es va endur el 1r premi a la fotografia més creativa, realitzada per l’Alba Roca de 4t d’ESO; el 1r premi a la fotografia més divertida, realitzada per la Mar Recarens de 4t d’ESO; i dos accèssits per a les fotografies presentades per la Laura
Sans i la Núria Esmarats de 2n d’ESO.
Finalment, la Vedruna de Tona, va obtenir un premi per ser l’Escola amb més participants.
Totes les fotografies presentades al concurs “Un flaix al romànic 2010” restaran exposades al MEV fins al dia 11 de juliol. Tots les podreu anar a veure i podreu votar la fotografia no premiada que més us agradi. El dia 11 de juliol a les 12 del migdia es lliurarà el premi a
la fotografia més votada.
Podeu consultar la pàgina web del museu: www.
museuepiscopalvic.com

2010

El MEV amb aquest concurs es proposa apropar
els joves al museu amb la
seva participació activa
i, al mateix temps, vol
incentivar l’aprendre a
observar, a descobrir,
a conèixer, a valorar i
a recrear amb la pròpia
mirada, el ric patrimoni
romànic que forma part
del nostre paisatge.
Enhorabona a tots els
artistes de la nostra escola!!
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ELS ALUMNES D’ESO VAN TORNAR A VIURE L’EXPERIÈNCIA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL
Divendres, dia 26 de febrer, tots els alumnes d’ESO, van participar en les diferents activitats que hi havia preparades en motiu del DIA
DEL VOLUNTARIAT 2010.
Per què és important el DIA DEL VOLUNTARIAT?
Pensem que els nois i noies d’avui són els ciutadans de demà. Des de casa i des de l’Escola creiem que és molt important que prenguin
consciència del que vol dir ser voluntari, del que vol dir ser solidari. Cal educar en valors! Per poder fer aquesta educació en valors,
l’Escola proposa una sèrie d’activitats que han d’ajudar, a aquests nois i noies, a desenvolupar les actituds que esperem dels futurs ciutadans del nostre país.
Fem una mica d’història.
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Tota l’Escola, des dels alumnes més petits fins els més grans, des de la primera dècada dels anys noranta, celebra la SETMANA DE LA
SOLIDARITAT.
Dins de la mateixa Setmana de la Solidaritat, a partir del curs 1995-96, s’hi va afegir un nou projecte: el DIA DEL VOLUNTARIAT.
Un projecte adreçat als nois i noies d’ESO de l’Escola.
Quins objectius pretenem en el Dia del Voluntariat?
Ser més sensibles i més conscients dels problemes que pateixen les persones més desfavorides i, alhora, ser més responsables i
més participatius per millorar tot allò que està al nostre abast.
Viure què vol dir ser voluntari i experimentar els valors de la gratuïtat, l’acolliment i la cooperació, la tolerància i el respecte a la
diversitat.
Prendre consciència del nostre entorn natural: mantenir-lo i millorar-lo. Aprofitar els recursos que tenim al nostre abast ( reciclar,
reutilitzar i reduir).
Quines activitats hem portat a terme?
Durant el DIA DEL VOLUNTARIAT hem portat a terme dos tipus d’activitats ben diferenciades:
a)
Les activitats del matí que fan possible que els alumnes es converteixin en “voluntaris”.
b)
Les activitats de la tarda que faciliten el poder conèixer i compartir el testimoni de persones que treballen o han treballat en projectes solidaris com a voluntaris.
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Quines activitats hem fet el DIA DEL VOLUNTARIAT 2010?
Aquest curs, dins de les activitats del DIA DEL VOLUNTARIAT, hem fet una atenció especial
a la situació d’Haiti: els seus problemes i les seves necessitats.
Durant el matí, els alumnes de 1r d’ESO, han preparat una campanya de sensibilització i recollida de diners per a Haití que han portat a terme durant unes setmanes després.
L’eslògan de la campanya ha estat: Malgastar aigua = malgastar diners. No malgastis l’aigua i dóna 2 € per a Haiti
L’objectiu és doble: ecològic i humanitari.
A la tarda l’Anna Belio, esposa del cònsol d’Haití a Barcelona, ha explicat la seva vivència personal durant els dies de la catàstrofe i les
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necessitats més urgents que té avui el poble d’Haití.
Durant aquest mateix dia, un grup d’alumnes de 1r d’ESO, han preparat una campanya sobre
civisme: els gossos.
Altres activitats:
MATÍ. Els alumnes de 2n,3r i 4t ESO han participat en:
•
La recollida d’aliments per a Càritas, medicaments i ulleres per a la Fundació Trueta,
sabates per a Àfrica, joguines per a Haití. Recollida porta a porta. Distribució dels punts de
recollida segons els diferents barris de Tona.
•
L’atenció a la gent gran i als malalts. A TONA: Casal d’avis, Residència Prat i Residència Prudenci.
A VIC: Germanetes dels Pobres, Centres de Dia: Casa Moreta, Caputxins i Remei.
•
El treball que fan els treballadors de la Fundació Trueta i els professionals de l’ Escola Bressol.
•
El servei de menjador: el servei de parar i desparar taules, servir el dinar, ... a l’Associació “El
Tupí” de Vic.
•
Les activitats a la natura: la reconstrucció i el manteniment del Parc de les Feixetes i l’entorn
del Castell de Tona.
•
L’apadrinament de la font de la Suïssa: la neteja i el manteniment de la font.
TARDA . Els alumnes de 1r,2n,3r i 4t ESO han participat en:
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Les xerrades, els vídeos, els tallers, les dinàmiques de grup, etc., ... de les següents Associacions,
Fundacions o ONGS:
•
•
•
•
•
•
•

Federació Catalana del Voluntariat Social.
Metges sense fronteres.
Fundació Vicenç Ferrer.
Somriures de Bombai.
Parelles lingüístiques.
Creu Roja.
Veterinaris sense fronteres.
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•
•
•
•

Grup de defensa del Ter.
Colors d’Àfrica.
Haití.
Voluntariat europeu.

Activitats paral•leles:
En diferents espais de l’Escola, tots els alumnes, han pogut visitar les exposicions de la Federació Catalana del Voluntariat Social i de Mans Unides.
Un grup d’alumnes ha fet un taller de construcció de clipmetratges: El teu punt de vista pot canviar el món, de Mans Unides.
Previ al Dia del Voluntariat, a les tutories, els alumnes han fet un Joc on-line, titulat: Un joc perillós de Mans Unides, basat en
els objectius del Mil•lenni i les injustes relacions Nord-Sud.
Per RADIO VOLUNTARIAT-VEDRUNA-TONA , un grup d’alumnes, han fet el seguiment del Dia del Voluntariat amb: notícies, entrevistes i informació actualitzada en cada moment.
EL DIA DEL VOLUNTARIAT ÉS POSSIBLE GRÀCIES A LA COL•LABORACIÓ DE TOTS.
Aquesta espectacular “moguda” no hauria estat possible si no haguéssim comptat amb la col•laboració de tots.
GRÀCIES a la bona acollida del poble de Tona a la ja tradicional campanya de recollida d’aliments per a Càritas-Tona i d’ulleres
i medicaments per a la Fundació Trueta. (Aquest any, també per a la campanya: no malgastis l’aigua i dóna 2€ per a Haiti).
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GRÀCIES a la col•laboració d’entitats com: l’Ajuntament, l’Escola Bressol i les Residències d’avis de Tona, La Mancomunitat
La Plana, Càritas-Tona, la Fundació Trueta, les Germanetes dels Pobres, Mans Unides, Centres de Dia, la Federació Catalana del Voluntariat Social, i més d’una desena d’ONGS que han participat en el Dia del Voluntariat d’enguany.
GRÀCIES a L’AMPA, a l’equip directiu de l’Escola, a tot l’equip de mestres i a cadascun dels nois i noies participants en aquest
Dia del Voluntariat.
I a tots els pares i les mares que heu confiat l’educació dels vostres fills en aquesta Escola, GRÀCIES per ajudar-nos en la tasca
d’educar en valors als nostres alumnes.
MOLTES GRÀCIES!
LA COMISSIÓ DE MESTRES D’ESO DEL DIA DEL VOLUNTARIAT
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L’APADRINAMENT DE LA FONT DE LA SUÏSSA
UN PROJECTE QUE S’INICIA EL DIA DEL VOLUNTARIAT 2010
Un grup d’alumnes d’ESO de l’Escola, dins de les activitats a la natura
del DIA DEL VOLUNTARIAT 2010, van començar a enfilar les primeres
actuacions de neteja i manteniment de l’entorn de la Font de la Suïssa i les
van continuar els alumnes de la matèria optativa: “agricultura i jardineria”.

2010

Què vol dir apadrinar una font? Vol
dir cuidar-la. Vol dir portar a terme
un projecte d’implicació de tots els
nens i nenes, de tots els nois i noies
de l’Escola i de tots els ciutadans i
ciutadanes de Tona, en el respecte
i en el manteniment de l’entorn
d’una font. Un entorn que hauríem
de mantenir sempre net de brossa
i de deixalles. Un entorn que tots
hauríem de deixar net, per poderlo trobar sempre net. Un entorn on hauríem de respectar la vida de tots els éssers vius que hi conviuen: les plantes i els animals més
petits, mantenint la seva biodiversitat. Un entorn on poguéssim descansar i gaudir de la bellesa de la natura, sense presses i amb ganes
d’assaborir-la. Una font de la qual ens agradaria poder beure aigua potable amb la corresponent garantia sanitària.
Apadrinar una font és una manera més de mostrar el nostre compromís cívic amb el nostre poble i el seu entorn.
Per què apadrinar la Font de la Suïssa? Perquè és una font propera a l’Escola; un indret amb història, tranquil i de fàcil accés; un indret
per gaudir d’una estona agradable.
Què suposa aquest apadrinament? Suposa un canvi, un canvi d’actitud, una actitud diferent, una mirada diferent sobre el nostre entorn
més proper. Suposa mirar-nos la font amb uns altres ulls. És la nostra font, la que hem de conèixer, la que hem de cuidar, la que hem de
mimar... I suposa vetllar perquè el projecte tiri endavant.
Què podem fer per millorar l’entorn de la Font de la Suïssa? Com ens hi poden ajudar tots els ciutadans i ciutadanes de Tona i tots els
representants polítics del nostre Ajuntament?...
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De moment, nosaltres, hem posat la primera pedra a un
projecte que volem que tingui continuïtat. Les persones
que passegin per a prop de la “Font de la Suïssa” trobaran un rètol, molt senzill, que diu:
Els alumnes de l’Escola Vedruna de Tona hem apadrinat
la “Font de la Suïssa” pel seu valor històric i ambiental,
així com a lloc de trobada i descans. Voluntàriament,
ens comprometem a tenir-ne cura i convidem la resta
de ciutadans a donar mostres de civisme i d’estima pel
nostre poble. 26 de febrer de 2010.
COMISISSIÓ ESO DIA DEL VOLUNTARIAT 2010

ALUMNES D’ESO DE L’ESCOLA HAN ESTAT PREMIATS EN DIFERENTS CONCURSOS LITERARIS
Alguns nois i noies de l’Escola han estat premiats en diversos certàmens en reconeixement a la qualitat literària dels seus textos:
En la XIIa edició del Premis Literaris convocats per l’Ajuntament de Tona va obtenir el 1r premi La Font del Ferro, la Mar Recarens de
4t d’ESO, amb la narració “El reflex de l’enyor” i un accèssit, l’Aleix Masramon de 3r d’ESO, amb la narració “A Irlanda s’oblidaren
les rancúnies”. També va obtenir un accèssit La Font Morta, l’Alba Roca de 4t d’ESO, amb el poema: “Camí”.
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En la XXIIa edició dels Premis Literaris convocats per l’Ajuntament de Gurb va obtenir el premi Tirant lo Blanc, la Mar Recarens de 4t
d’ESO, amb la narració “Les ànimes de Morgana” i el premi Pere Farrés, l’Anna Giralt de 4t d’ESO, amb la narració “Anhel”.
Aquests premis han representat un pas important per a aquests nois i noies que han pogut assaborir el gust per la literatura; han estat
una satisfacció per als mestres que en la seva tasca diària els han incentivat a escriure a les classes de llengua i, han estat un goig per als
pares que els han fet costat tot animant-los.
Volem donar la nostra enhorabona a tots els alumnes que han participat en els Jocs Florals de l’Escola i en tots aquests altres Concursos
Literaris. Aquests alumnes, tant si han guanyat com no, amb la seva participació ens han aportat la seva imaginació i la seva creativitat i
han fet possible que tots ens haguem enriquit i que tots hi haguem guanyat.
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PREMIS ALS MILLORS BLOCS DE CATALUNYA 2009
ELS ALUMNES DE 3r ESO VAN SER PREMIATS PER L’ÚS DELS BLOCS COM A EINA DIGITAL D’INTERCANVI
D’APRENENTATGES.
L’acte de lliurament dels premis, va ser un reconeixement als millors blocs escolars d’Osona i als centres escolars més actius en l’ús de
les TIC.
Dins l’apartat de “Blocs escolars” es va valorar la utilització que els alumnes fan d’aquesta eina digital i el seu treball en xarxa, un
treball que els permet compartir projectes des de qualsevol terminal i en tot moment. A partir d’una eina tan senzilla com és un bloc,
disposen d’un mitjà per desenvolupar un projecte en equip que els prepara pel seu present i futur professional.
La trobada va ser organitzada per STIC.cat, en col•laboració amb l’IMPEVIC i l’Osonosfera. Va comptar amb la intervenció dels creadors de Cálico Electrónico que van mostrar com es dissenyen els dibuixos animats on –line.
L’Escola Vedruna de Tona, va rebre aquest premi de reconeixement als millors blocs escolars d’Osona, juntament amb el CEIP Pompeu
Fabra de Manlleu i l’aula d’acollida del CEIP La Sínia de Vic.
Donem l’enhorabona als alumnes que han fet possible que l’Escola Vedruna de Tona obtingui aquest reconeixement a la comarca.
GUANYADORS DEL PREMI DIGITAL DE “El Periódico de Catalunya”
El dimecres 11 de novembre, a la seu d´Endesa a Barcelona, el conseller d´Educació, Ernest Maragall, va entregar a l´escola Vedruna de
Tona el Diploma d´Escola guanyadora del premi de periodisme escolar, que enguany arriba a la 10a edició, per al millor diari digital.

2010

L´acte va començar a les 12 del migdia i els alumnes de 4t
d´ESO guardonats. durant l’acte van intervenir el conseller
Maragall, el director d´Endesa de Catalunya, patrocinador
dels premis, i la directora de comunicació de “El Periódico de
Catalunya”, Montserrat Baldomà, que va animar els joves estudiants a ser "GTI: globals, tecnològics i innovadors".
L’activitat de “El Periodico a l'escola”
la van realitzar el febrer de 2008, quan
ells cursaven 3r d’ESO. Durant tot un
matí, van fer de periodistes i van elaborar un diari digital amb notícies de la
Vedruna.
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EN HOMENATGE AL POETA JOAN MARAGALL EN EL 150è ANIVERSARI DEL SEU NAIXEMENT.
UNA PARÒDIA DE “LA VACA CEGA”
Joan Maragall estiuejava amb la seva família a Sant Joan de les Abadesses.
Un dia, a la font del Cubilà, va veure una vaca que s’acostava a beure aigua,
i es va adonar que era cega. El poeta va convertir aquell moment en un dels
seus poemes més famosos: “La vaca cega”.
A la classe de català, després d’analitzar el poema des del punt de vista formal i de contingut, vam elaborar un treball creatiu. Es tractava d’escriure una
paròdia del poema “La vaca cega”.
Hi havia la següent proposta: mantenir l’estructura del poema, la seva mètrica i el seu ritme interior; triar un tema, buscar un vocabulari adequat i donar
coherència al poema. D’aquest treball fet en equip i en clau d’humor en van
sortir diferents poemes paròdies. Aquí en teniu un exemple. Que aquest treball serveixi d’homenatge al poeta que va saber expressar a través de tots els
seus sentits i sentiments l’amor per la natura, el país, l’home...
LA VACA CEGA

2010

					

Topant de cap en una i altra soca,				
avançant d’esma pel camí de l’aigua, 			
se’n ve la vaca tota sola. És cega.				
D’un cop de roc llançat amb massa traça,			
el vailet va buidar-li un ull, i en l’altre			
se li ha posat un tel: la vaca és cega.
Ve a abeurar-se a la font com ans solia,			
mes no amb el ferm posat d’altres vegades			
ni amb ses companyes, no: ve tota sola.		
Ses companyes, pels cingles, per les comes, 		
pel silenci dels prats i en la ribera,				
fan dringar l’esquellot, mentre pasturen			
l’herba fresca a l’atzar... Ella cauria.			

LA VACA FIFI
Topant de cap en un bassal de fang,
avançant molt bruta i esgarrifada,
se’n ve la vaca tot xisclant. És fifi.
D’un incident de bolso a les rebaixes,
la senyoreta va trencar-li una ungla
i en les altres hi té fang: la vaca és fifi.
Es perfuma amb chanel com ans solia,
no amb el número cinc com abans feia,
ja no s’ho pot pas permetre: Hi ha crisi.
Ses companyes compren roba al mercat,
viuen sota el pont i dormen quan poden,
fan dringar l’esquellot que és de ferralla,
i que ara se’ls trenca ... Ella no podria.
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Topa de morro en l’esmolada pica				
i recula afrontada... Però torna,				
i abaixa el cap a l’aigua, i beu calmosa.			
Beu poc, sens gaire set. Després aixeca			
al cel enorme, l’embanyada testa				
amb un gran gesto tràgic, parpelleja				
damunt les mortes nines, i se’n torna			
orfe de llum, sota del sol que crema,			
vacil•lant pels camins inoblidables,				
brandant llànguidament la llarga cua. 			
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Veu unes rates al costat i s’espanta
i recula afrontada... Però torna,
i fent el cor fort segueix endavant.
Es pren un brandy per perdre la por
i s’enfronta a les rates ferotges
amb un gran gesto tràgic, parpelleja
i es lamenta, oh pobrissones ungles
orfes d’esmalt, manicura francesa,
vacil•lant pels camins inoblidables,
brandant llànguidament la llarga cua.

Joan Maragall
Heleia Caro, Marina Gibaja i Anna Giralt
												
4t ESO.
ACTE POÈTIC A 4t D’ESO

2010

Els alumnes de 4t d’ESO han participat en un recital de poesia recitada i cantada. Després d’haver treballat a la classe de llengua catalana alguns poemes hem preparat un acte poètic senzill, però emotiu i intens.
Ens hi ha ajudat en Lluís Mas, cantautor, exalume i pare de l’Escola que amb la seva guitarra i la seva veu ha fet vibrar la sala on ens
trobàvem i ens ha fet arribar els poemes fent-los més entenedors, més propers i més íntims.
Un gran nombre d’alumnes de 4t han recitat poemes de diferents poetes com: Joan Maragall, Josep Carner, Joan Salvat-Papasseit, Salvador Espriu, Josep M de Sagarra, Màrius Torres i Miquel Martí i Pol.
Una menció especial han tingut els poemes escrits per exalumnes de l’Escola i musicats i cantats per en Lluís Mas.
La sorpresa final ha estat la recitació del poema: “Salveu-me els ulls” de Miquel Martí
i Pol, recitat per la Montse Rosell i musicat i cantat per en Lluís Mas.
Actes com aquest ens ajuden a conèixer els nostres autors, a
participar i a implicar-nos en els nostres aprenentatges, a escoltar
les paraules més boniques dels nostres poetes, a despertar noves
sensibilitats, a desvetllar aquells sentiments i aquelles emocions
que converteixen la nostra vida en quelcom íntim, profund i
intens, a assaborir aquells sentiments que ens enriqueixen i ens
ajuden a estimar la nostra llengua i la nostra literatura.
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Els de 4t visiten el CERN a Ginebra (Suïssa).
El CERN és un Centre d’investigacions científiques dels més importants del món.

2010

Abans de començar ens agradaria donar les gràcies a en Pep Rifà per fer possible aquest viatge i
a en Manel per acompanyar-nos.
També ens agradaria donar ànims a en Nil Brugulat que no va poder venir per culpa d'una greu
lesió, s'ha trencat tíbia i peroné, Ànims Fosfi! =)
Ginebra en tres dies. Aquest era el propòsit del
viatge que hem fet una vintena d'alumnes de
Quart d'ESO de l'escola que fem InformàticaTecnologia i/o Bloc A (el de Ciències pels
amics) juntament amb en Pep Rifà i en Manel Miguela.
El dilluns 24 de maig vam marxar rumb a aquesta ciutat de l'oest de Suïssa, just al costat del llac Leman i molt prop de la frontera amb
França. Després del vol i quan ens intentàvem orientar dins l'aeroport suís vam tenir la grata sorpresa de trobar-nos amb en Didier Drogba, jugador de Costa de Marfil i del Chelsea FC anglès, amb qui ens vam poder tirar una foto.
Vam passar tot el primer dia visitant els incomptables racons del casc antic, els sortidors d'aigua i la gespa del costat del llac. Ens vam
passejar en barca i en tramvia, ja que Ginebra n'està impregnada d'aquest transport públic.
Dimarts vam visitar el CERN, un lloc ple de grans pensadors en uns despatxos de 2 x 2 metres, la cresta del món científic. Allà ens van fer cinc
cèntims del LHC (l'accelerador de partícules). El dimecres vam visitar un
dels llocs més impactants i importants de Ginebra: el Palau de Nacions,
seu de l'ONU a Europa.
I després d'un plàcid vol
amb unes hostesses molt
simpàtiques ja tornàvem
a ser a casa nostra.
Pol Pla i Oriol Chandre
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LLEGIM PERE CALDERS I ESCRIVIM CONTES DIVERTITS
Els alumnes de 4t d’ESO hem llegit un recull de contes de Pere Calders. Un
tret estilístic molt important, i que veiem amb generositat amb la majoria de
textos de Pere Calders, és la ironia. Hi ha diverses possibilitats de crear situacions iròniques. Una manera és presentar un fet inversemblant, no creïble,
amb la més clara naturalitat del món. Aquesta va ser la proposta que ens van
fer a la classe de Català i aquest és el resultat. Us volem servir un menú de
textos divertits per fer-vos esclatar, un petit somriure.
- Des de quan l’autobús ha de passar pel meu menjador?

Dibuix: Michael S.

Des de quan l’autobús ha de passar pel meu menjador? –va preguntar
l’avi mig enfadat.
Avi, no t’ha arribat a les orelles la globalització? Ja és hora que et
facis arreglar la televisió i puguis veure la TDT. El cas és que ara tot està
globalitzat i el teu menjador no se n’escapa. A més a més, resulta que el teu menjador es troba entre el camp de futbol i el cinema, o
sigui, en un lloc privilegiat i s’ha globalitzat! –li va contestar el nét com aquell que explica una cosa a un nen petit.
L’avi, mig enfadat pel to que feia servir el seu net, li diu:
No ho veig clar, això. L’única cosa bona que hi trobo és la diversió. És força divertit mirar com passen els turistes des del sofà,
això em fa una mica de companyia... Ja que tu no em véns a veure gaire... -va dir l’avi, tot posant més èmfasi en l’última frase.

2010

Llavors va arribar l’àvia i va preguntar:
-

Com s’ho han fet per construir-nos una autopista al mig del menjador d’un dia per l’altre?

Àvia que vivim al segle XXI ... Amb la tecnologia que hi ha, avui en dia, es pot fer tot i més. A, més a més, ara, us vindré a veure
molt més sovint. Serà un moment agafar el cotxe i plantar-me al vostre menjador... El problema serà que no sabré on aparcar... No em
podríeu pas fer un pàrquing a la cuina?
-

Ni ho somiïs! – va contestar l’àvia, molt i molt enfadada.
Eric Pla i Erra
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- Em faré molt de mal si em tiro d’un novè pis?

Dibuix: Michael S.

2010

Us he de confessar que hi ha un pensament que fa dies que em capfica, així que aniré al gra. Em faré molt de mal si em tiro d’un novè
pis?
Bé, a primera vista, podria semblar una mica estrafolari, però jo us pregunto:
“Ho heu provat mai?”
Així doncs, com ho podeu afirmar o negar, com ho han fet les disset persones
a les quals els he confiat el secret? Les altres cent dinou s’han limitat a fer-me
males mirades o a trucar els mossos, cridant quelcom com: “Suïcida!”,.. i no sé
què més. És ben bé que la gent es precipita a dir coses sense pensar-s’ho, tot el
contrari que jo.
Mireu: calculant l’amplada de cada pis, sumada a l’espai dels entre pisos, multiplicat per l’acceleració de la gravetat que és igual a 9.8 newtons, dividit per...
Perdona, però m’inquieta la teva cara estupefacta, sense dir res... Bé, de fet,
m’estimo més això que la reacció de la meva dona... Déu me’n guardi! Quan em
trobo a mitja redacció dels meus irrefutables càlculs ella comença amb la bola
de sempre:
Què rediantres fas calculant aquestes bajanades? És ben bé que et falta
un bull, Joan. Ja m’ho deia la teva mare, que en pau descansi, la pobra Concepció! Tu, anar calculant?... Si vas repetir primària dues vegades !!! Redimonis!
Molta xerrameca, però a mi, sense proves no se’m convenç. Em faré molt de
mal si em tiro d’un novè pis?... Si ella no s’ho ha plantejat mai,... ostres! Però jo
sí que m’ho he plantejat... I per què no s’ho podria haver plantejat altra gent?... I
si, a aquesta gent, se’ls acut tirar-se d’un novè pis tots a l’hora i, jo m’he equivocat en els meus càlculs (cosa pràcticament del tot improbable)?...
Ho he d’anar a provar ara mateix! No us mogueu que us escric les conclusions!
(Prova 14 en el cas de suïcidi BMJ-6. Arxius dels Mossos d’Esquadra
21-2-2002)
Pol Pla i Erra
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- Escolti, que la girafa no em passa per sota la porta. Què faig?
Dimarts, 15 d’abril de 2010
Avui ha estat un dia totalment normal a la feina. Jo treballo a les oficines del 112, un número de telèfon d’emergència que, normalment,
es confon amb el 061, que aquest és el de les ambulàncies. Tot i així, he tingut molta feina, una feina que m’ha ocupat gairebé tot el dia.
Però comencem pel principi. Com de costum, estava a la taula d’atenció al client, quan una dona m’ha trucat molt esverada dient-me que
la seva girafa no passava per la porta de casa seva. Jo li he dit que de seguida seria allà per intentar arreglar-ho. I dit i fet, amb un tres i
no res m’he plantat a la casa. I quina casa! Era molt gran, i la girafa, en comparació amb la casa, semblava petita. Resulta que el problema el tenien perquè els havien canviat la porta d’entrada. Avui en dia, les portes les fan més petites. Ara, les coses grans ja no es porten i,
és clar, tu diràs .... Com podia passar una girafa per aquella porta tan petita i escarransida? Hem intentat fer-la entrar molts cops, però no
hi ha hagut manera. I la girafa no és pas que ens ho hagi posat gens fàcil, ans al contrari.
La dona que m’ha trucat estava histèrica, però encara era suportable en comparació amb el seu home que s’ha posat a cridar i a maleir
cel i terra. Finalment, amb la seva dona , han decidit que els aterréssim la porta i que l’endemà n’anirien a comprar una altra. I, així ho
hem fet, però quan els hem passat la factura els han sortit els ulls de les seves òrbites. La gent es pensa que perquè som una empresa
pública no cobrem i estan totalment equivocats. D’alguna cosa hem de menjar.
Quan he tornat a l’oficina, un home m’ha trucat i m’ha dit que uns lladres havien entrat a casa seva i que l’estaven robant i jo li he contestat que la meva feina era seriosa i que no truqués per qualsevol cosa, que per a això, ja hi havia els de les ambulàncies.
										
- Me l’he de menjar tota la balena?

2010

Aleix Bou i Comas

A casa ens tenien molt a ratlla amb això del menjar. No podíem deixar ni una engruna al plat.
Una tarda de tempesta va aparèixer un rodamón a la porta de casa. Quan vam obrir la porta, només va dir:
Tinc tanta gana que em menjaria una balena!
Els meus pares es van mirar entre ells, estranyats. Últimament, tot i la crisi, no en volten gaires de rodamóns pel nostre poble. Després
d’aquells moments d’incertesa, com tot bon ciutadà hauria de fer, el van fer passar.
Era un home poc agraciat pel que fa al seu físic. Se’l veia cansat i famolenc. El vam deixar anar al bany a fer les seves necessitats. Un
cop net i amb roba nova, li vam servir un plat a taula. Se’l va cruspir en un plis i va somriure. Li vam servir un segon plat. També se’l
va cruspir en un plis i també va somriure. Després, va fer el mateix, amb un tercer, un quart, un cinquè, ... I sempre, en acabar, somreia.
Els següents plats ja no se’ls menjava tan ràpid ni amb tanta fal·lera, però, agraït, seguia somrient. També a les postres i al cafè. Aleshores, la meva germaneta li va atansar uns bombons. I amb una expressió d’agraïment, però sempre somrient, li va dir:
Me l’he de menjar tota la balena?
Vaig descobrir que ell també havia estat educat de la mateixa manera.
Víctor Castejon i Raventós
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COMIAT DE 4t
Són petjades, moments, instants, records… que han marcat aquest camí que, a poc a poc, amb esforç i ganes hem anat dibuixant. I ens
sentim orgullosos de dir que en gran part és gràcies a aquesta escola, a tots vosaltres que ens heu donat suport, ens heu estimat i ens
heu donat una segona casa; un lloc on hem compartit amistats, secrets, amors, somriures, llàgrimes... Però aquest camí no s’acaba aquí,
i ara ens toca seguir traçant-lo, petjada a petjada, sense vosaltres.
Gràcies per haver-nos fet créixer, per haver convertit uns petits energúmens en persones. Tenim ganes de seguir endavant, però sempre
amb el record present de tots aquests anys al vostre costat.
Gràcies per haver format part de la nostra vida i haver omplert de somnis i il•lusions aquests petits cors que ara els toca volar.
Fins sempre!
Els alumnes de 4t
d’ESO.

2010
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UNA NOVA EXPERIÈNCIA EN ANGLÈS

2010

Del divendres 9 d’abril al dilluns 19 d’abril, els
alumnes de l’Escola Vedruna Tona, vam rebre la
visita de l’Amy, una estudiant anglesa de prop
de Manchester. Actualment, l’Amy està estudiant el seu últim curs de la carrera de mestra a
Bath i es voldria especialitzar en el camp de la
dislèxia. La seva universitat té contacte amb la
UVic i, per aquest motiu, ha vingut a Catalunya
en un intercanvi per veure com s’ensenya aquí.
L’Amy va assistir a moltes classes, des
d’educació infantil a secundària. Els estudiants
d’ESO li van poder fer preguntes sobre la seva
vida i perquè havia vingut aquí, li van demanar
com funcionava el sistema educatiu a Gran Bretanya, els horaris del àpats... També va preparar
un debat, va dictar algun text i va portar a terme
alguna activitat oral. A les classes de primària, va ajudar la mestra d’anglès a fer alguns jocs i a cantar cançons. A les classes d’infantil
també va cantar cançons i els va explicar un conte.
L’Amy només havia vingut a Catalunya amb la seva família durant les vacances d’estiu, però mai havia estat ni a Vic ni a Tona. A l’Amy
li agradaria aprendre espanyol, ja que la seva mare el parla i, també, perquè ha valorat molt positivament l’esforç que es fa aquí per
aprendre una llengua estrangera. Ella ha estudiat francès i alemany i diu que és incapaç de mantenir una conversa en cap d’aquestes dues
llengües. Ens va sorprendre dient que havia après a dir “botifarra”.
Tots opinem que ha estat una molt bona experiència per a nosaltres perquè vam poder parlar amb una anglesa nativa, vam veure que
l’enteníem força bé i vam saber fer-nos entendre.
Sara Arrontes, Clàudia Capdevila, Aida Carretero, Carla Castany, Tània Coll, Anna Cussó, Cristina Suriñach i Marina Tubau.
Alumnes de 3r ESO.
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OLIMPÍADES D’ESO
Aquest any és el 1r any que s’han pogut estrenar les pistes. Hi ha hagut una participació massiva.
Destacar els resultats d’en Pol Pla que ha fet en 12 segons els 100
metres de velocitat i ha saltat 5’57 metres en el salt de llargada.

1 x 1 = XXI

2010

Ja fa temps que anem sentint que vivim en l’Era Digital. No ens en queda cap mena de dubte. Tots els que ara ens anomenen immigrants digitals (els que necessitem i/o volem utilitzar internet i tenim més de 45 anys) som conscients de l’esforç personal que hem de
fer per només intentar seguir de lluny aquest procés ràpid, imparable i desconcertant que lideren els nadius digitals (els que neixen amb
l’ordinador sota el braç). No fa massa (o potser ja sí) una amiga pronunciava una frase que, em sembla que il·lustra força l’estat de xoc
en què ens trobem alguns i a qui li vaig demanar permís per utilitzar: “Hem passat del NO-DO a l’Internet i no me n’he ni enterat”. Trobo que té força raó.
Objectivament és veritat que Internet s’ha imposat en molt poc temps en la nostra societat, però, a
més, l’està canviant. S’ha convertit en una eina imprescindible de la qual mai no en sabem prou perquè constantment s’està modificant. Això és l’antítesi d’aquell aprenent que es formava en un ofici i
l’exercia durant tota la vida amb poques variacions. Aquest exemple és un dels que podríem utilitzar
per explicar el que en diuen societat sòlida en front de la que Zygmunt Bauman anomena societat
líquida, canviant, variable, inestable, sempre en estat de proves.
Doncs, si la societat s’està transformant i l’escola ha de preparar persones per formar part d’aquesta
societat i millorar-la, és evident que l’escola també s’ha de transformar. Això és el que ara ens està
passant, ha arribat el torn de l’escola o més ben dit, del sistema educatiu. Algú es preguntarà “potser
hem esperat massa?”. Sigui con sigui, ara, toca.
Aquest curs 2009-10 ha estat el primer que s’ha començat a aplicar el programa EduCat 1x1 a
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Catalunya ( http://www.xtec.cat/innova/projecte1per1/index.
htm ). Aquest projecte consisteix en dotar a cada alumne d’un
ordinador personal (netbook) finançat al 50% entre les famílies i
l’Administració pública. S’ha començat per ESO però ha de continuar, segons les previsions, a partir del curs 11-12 a l’E. Primària.
El curs 2010-11 ho aplicarem a la nostra escola a 1r cicle d’ESO.
La qüestió de l’ordinador personal és, segurament, el tema que ha
fet parlar més, però existeixen uns quants aspectes paral•lels que
són molt importants. Cal pensar en:
Les instal•lacions que l’ús de l’ordinador a l’aula necessita: ADSL suficient, xarxa wifi, instal•lació elèctrica, ...
Materials didàctics adequats a les noves tecnologies: llibres digitals, plataformes digitals,
Noves formes de treball que permet la xarxa: relació
alumne-família-escola, cooperació en xarxa, creació de coneixement compartit,...
Formació constant: professorat, alumnat, famílies.
Canvi d’hàbits: nous protocols d’actuació en la utilització
de llibres, llibretes, notebook (ordinador, bateria, alimentador, funda,...).
Reestructuració de la funció docent: menys transmissió i
més acompanyament i processament de la informació, ...
De tot això, fa temps que a la nostra escola ens n’estem ocupant. No partirem de zero,
ni de bon tros. En aquests moments ja hem desenvolupat un seguit d’activitats i disposem d’una sèrie recursos encaminats cap a la digitalització del centre:
- Xarxa interna i servidor
- 2 línies d’ADSL
- Connexió d’internet per cable a totes les classes i despatxos
- Connexió wifi a tota l’escola
- Més de 100 ordinadors: aules ordinàries, aules especialitzades, sales de treball, despatxos,...
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3 pissarres digitals interactives fixes i una de mòbil.
3 vídeo projectors portàtils.
Utilització de diferents programes on-line per la gestió i comunicació del centre: Plataforma Clickedu, Qualiteasy,
Bones notes
Web pròpia i un bon nombre de blogs ( centre, cicles,
classes, professors,...)
Participació en diverses activitats educatives relacionades amb les noves tecnologies: Ràdio Vedruna per internet,
First-Lego League, Un flaix al romànic (fotografia digital),
Consumòpolis, “El teu punt de vista pot canviar el món” de
Mans Unides (Clipmetratges), “El Periódico” Diari digital,
Jornades de periodisme digital (ràdio vedruna), Premis blocs
de Catalunya.
Diverses activitats de formació en noves tecnologies.
Diverses jornades de presentació, debat, projectes comuns,... amb diverses institucions educatives: Xarxa Vedruna,
FECC, Departament d’Educació.
Contractació d’un servei de diagnosi, sensibilització, formació i seguiment de l’aplicació del projecte 1x1 per aquest curs i el
següent amb CETEI – Centre d’investigació d’innovació educativa.
Amb tot això estem convençuts de poder afrontar aquesta nova etapa amb les suficients garanties per aconseguir que
sigui altament positiva. No cal dir que existeixen temors, els temors naturals davant un futur que no controlem, però
alhora també la il•lusió pròpia d’una canvi, d’una millora. La il•lusió de saber que estem vivint una renovació profunda dels sistema educatiu, segurament la més profunda dels darrers segles, perquè remourà esquemes que han anat
perdurant (amb algunes modificacions més o menys importants o encertades ) durant anys i anys.
Enmig de tot aquest enrenou haurem de saber mantenir aquelles coses que ens fan realment estar bé amb nosaltres mateixos. Haurem
de saber mantenir, com mai, els valors que considerem indispensables: l’esforç, la solidaritat, el respecte, l’equip, l’humor, la millora, la
justícia, la creativitat, l’amistat, la crítica, la natura, el diàleg, ...
L’1x1 ens farà entrar definitivament al segle XXI. Però hi entrarem amb tot allò de bo que hem tingut fins ara. 1x1=XXI i escaig.
Pep Simon
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Quan els fets ja no importen / adam sedó*
Les polis gregues necessitaven conèixer què es coïa a la ciutat veïna tant com Warren Buffett –l’espavilat inversor d’Omaha– necessita
saber si l’índex Nikkei de la borsa japonesa puja o baixa. La curiositat per saber què passa al nostre voltant es manté intacte. Què ha
canviat, doncs? Els canals a través quals obtenim la informació. La tecnologia ha modificat de forma irreversible la nostra manera de
relacionar-nos amb el món. El 490 A.C. el missatger Pheidippides va haver de córrer els 35 quilòmetres entre Marató i Atenes per comunicar a les autoritats gregues que havien guanyat la guerra als perses. La llegenda dóna nom a la prova reina de l’atletisme. Avui, el món
hagués vist en directe aquesta batalla a través de la CNN o n’hagués conegut tots els detalls gràcies als missatges curts del Twitter.
Heus aquí, doncs, alguns apunts sobre el futur dels mitjans de comunicació.
Primer. Internet ha suposat la supressió de l’espai i el temps. Les pàgines web no tenen límits físics: a través dels enllaços (hipervincles)
el coneixement esdevé infinit. No és una qüestió menor, perquè la informació il•limitada destrueix automàticament les certeses adquirides. Retornem de nou al vell axioma de Sòcrates: "Ego tatum teneo ut ego teneo nusqueam" (només sé que no sé res). Tampoc existeixen barreres horàries: les dades s’actualitzen a l’instant i s’aboleix la noció de permanència; res no perdura, tot caduca en qüestió de
minuts.
Segon. Desapareixerà el paper, però no els diaris. És molt probable que, d’aquí a 15 anys, no puguem utilitzar diaris vells per encendre
la llar de foc. Pararan les rotatives, arribarà l’e-paper (l’Ipad o el Kindle ja són aquí). Però cal distingir entre el suport i el mitjà. Els
diaris sobreviuran, perquè els ciutadans continuarem tenint la necessitat que algú
confeccioni per a nosaltres una visió del món; algú que ordeni, prioritzi i contrasti
les informacions, algú que fiscalitzi la feina dels governs i qüestioni les veritats
establertes. Moriran els quioscos, però no el periodisme.
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Tercer. El mòbil és l’extensió de mi mateix. En la propera dècada, ens relacionarem
amb l’entorn a través, essencialment, del telèfon mòbil: comprarem, ens informarem, jugarem i ens comunicarem mitjançant aquest aparell. Les notícies i els anuncis ens arribaran en forma de missatge de text, la qual cosa farà que les audiències
ja no siguin massives i homogències, com fins ara, sinó fragmentades, individualitzades. Arriba l’era de la informació a la carta.
Quart. L’informador ets tu. La primera persona que va alertar el món sobre el recent
terratrèmol d’Haití va ser un habitant de l’illa a traves d’un missatge de text del
Twitter. I va ser un blogger qui va donar a conèixer les tortures que els soldats nord-
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americans perpetraven als detinguts a la presó d’Abu Gharib. Amb un mòbil a la mà, tots ens podem convertir en informadors. Podem
ser testimonis directes, enviats especials involuntaris; podem fer una fotografia única i penjar-la al Facebook en un sol click. Del nostre
mòbil a la xarxa i de la xarxa al món.
Cinquè. El perill de l’uniformitat. Aparentment pot semblar una contradicció, però no per més accessible, la informació és més plural.
Les noves tecnologies canvien la nostra manera de consumir les notícies i això té efectes secundaris. Per exemple: els joves entre 15 i
25 anys ja dediquen més temps a navegar per internet que a mirar la televisió. Així, l’accés a la informació passa del menjador de casa
a l’habitació; o, el que és el mateix, la descodificació dels missatges es fa en solitari i no en família. Es redueix la possibilitat de debatre
sobre l’actualitat i contraposar opinions enfrontades. A la xarxa, s’hi expressen totes les veus, és cert. Però molt sovint no es posen en
contacte: els internautes visiten les pàgines que pensen igual que ells i, tot que només estan a un click, ignoren les que defensen posicions contràries. La immensitat d’internet, doncs, corre el risc de ser monoteística.
Sisè. Comunitats virtuals: el poder de compartir. Joe Trippi, el cap de campanya del demòcrata Howard Dean explica al seu llibre “The
revolution will not be televised” que quan penjaven a la pàgina web els pòsters electorals del candidat, els internautes se’ls descarregaven, els milloraven, i els els tornaven a enviar. Internet ha desbloquejat alguns prejudicis erronis: en política, per exemple, ja ningú
menysté el poder dels ciutadans, la seva opinió compta avui més que mai. S’avança, de fet, cap al que alguns experts han anomenat
la ‘democràcia permanent’, és a dir la participació constant dels ciutadans –a través de les noves tecnologies– en el debat públic. La
campanya del president Obama n’és l’exemple més clar. El periodisme també recorrerà aquest camí: els lectors de diaris no només es
convertiran en informadors, sinó que podran participar en una discussió oberta sobre les notícies; podran dir-hi la seva, defensar les
seves raons, aportar informació suplementària basada en l’experiència personal. Es tracta, en definitiva, de compartir el coneixement, de
col•laborar a escala global per fer realitat la reflexió d’Arthur Miller: “Un bon diari, suposo, és una nació parlant-se a ella mateixa”.
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Setè. Els nous periodistes, la veu ètica. Però qui modera aquest debat col•lectiu? Qui s’assegura que totes les veus hi estan representades? Qui comprova que les informacions que es publiquen en un blog són certes? Qui repassa que les referències a la Wikipèdia siguin
correctes? La nova era de la informació –global, infinita, participativa– necessita nous professionals, nous periodistes que es converteixin no tant en descobridors d’escàndols o malifetes, sinó en interpretadors de la realitat, en catalitzadors d’opinions. Els periodistes
del segle XXI seran filtres ètics. Si pugen els preus, per què pugen? Si es redueixen els accidents de trànsit, per què es redueixen? Si els
bancs fan fallida, per què fallen? Si perden els laboristes, per què perden? Quan les notícies es viuen en directe, ja no ens calen enviats
especials, sinó veus autoritzades que ens expliquin les causes de tot plegat. Els fets ja no importen.
*adam sedo és exalumne de l’Escola, periodista i, actualment, cap de premsa del conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells
(adam@adamsedo.com)
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Estimats alumes i professorat de les Vedrunes de Tona
Fa anys que mitjançant l’editorial Barcanova, que ha publicat molts dels meus
llibres adreçats a infants i
joves, s’ha establert entre
el vostre centre i jo una relació professional i alhora
carregada d’afecte. Sovint
m’heu sentit dir que —per
a mi— un llibre no està del
tot acabat fins que arriba
al lector, i que les trobades
amb els nois i noies que
han llegit algun llibre meu
em són motiu de joia i de
satisfacció. Els llibres, la lectura i l’escriptura, tenen un munt d’objectius. D’entrada,
i des del meu punt de vista, són un mitjà de comunicació en la mesura que posen
en contacte la persona que escriu amb la persona que llegeix. La intenció de qui
escriu pot ser tan variada com persones que hi ha al món que es dediquen a l’ofici
d’escriure llibres: entretenir, informar, fomentar la reflexió, donar a conèixer situacions, aportar solucions o altres perspectives sobre un tema. Alhora, escriure és pels autors una necessitat. La necessitat d’expressar-se,
de compartir; la necessitat de crear, d’explicar històries que és una de les activitats més antigues de la humanitat. Els contes tradicionals,
explicats a les places, als mercats o vora el foc, eren ja aleshores una distracció i una manera d’educar, d’ensenyar a petits i grans quin
era el seu paper en la societat i també quina era la manera d’afrontar els conflictes, els personals i també el socials. Les novel•les, el teatre, els versos i els relats, conserven en gran mesura aquests esperit, o si més no, és l’esperit
amb que jo escric. Potser és per això que a partir de l’experiència de vida, de la contemplació i la reflexió i d’una determinada manera personal d’entendre el món i la vida —que ni
és la única ni tampoc la millor, però és la meva— els meus llibres solen tenir un caire més
social que fantàstic. Arran de la llarga col•laboració amb el vostre centre, dedueixo que ens
hem fet còmplices d’una determinada visió de les coses que ens enriqueix mútuament, de la
qual cosa em sento molt orgullosa i molt agraïda, alhora que espero que mai s’aturi.
Una abraçada, i fins ben aviat, en la nostra trobada de cada any.
Amb afecte i agraïment,
Anna Tortajada
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CARTES
CARTA D’AGRAÏMENT A L’ESCOLA VEDRUNA-TONA DE PART DE CÀRITAS TONA.
										

Tona, 15 d’abril del 2010

A la Sra. Maite Planas (directora), mestres, alumnes, pares i a tots els col•laboradors de la campanya d’ajuda a Càritas Tona.
El dia 26 de febrer, dia en què l’Escola Vedruna vau celebrar el Dia del Voluntariat, es va fer la recollida voluntària d’aliments, calçat i
joguines, portada a terme pels alumnes de secundària de la vostra escola.
Us enviem la llista de recollida segons el nombre d’unitats:
Aliments: arròs 93, brou 6, cafè 1, cola cao 2, farina 12, galetes 52, llet 16, llegums 22, olives 2, pasta de sopa 184, sucre 40, pots varis
63, puré de patata 3, torrons, formatges, torrades i pa 6. Segons el nombre de litres: oli d’oliva 22 i oli de gira-sol 6. Sumen un total de
530 unitats d’aliments.
Calçat: es van recollir molts parells de sabates, que serviran per poder calçar molta gent.
Joguines: També es van recollir 5 bicicletes i moltes joguines.
Perdoneu, si no us hem informat abans dels resultats del material recollit i, si no us hem agraït, abans, la vostra ajuda.
Ens agradaria que continuéssiu treballant per a Càritas amb aquest o altres treballs solidaris. Vam veure la cara de joia que feien els
vostres alumnes i/o els vostres fills quan ens portaven els aliments. Ens agradaria veure la cara de satisfacció que farien si veiessin les
persones que reben aquests aliments. N’hi ha que, fins i tot, ens fan petons d’agraïment. Quan el que fa falta és tot, el poc es converteix
en molt.
I ara us preguntem: esteu satisfets d’haver col•laborat en la campanya d’ajuda a les persones més necessitades que passen per uns moments de gran precarietat econòmica?
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Moltes gràcies en nom de tot el grup de Càritas! Fins un altre!
Rebeu, tots vosaltres, una abraçada de la:
						
Rosalia Mauri (secretària voluntària de Càritas Tona).
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