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uan us arribi aquest segon número de la revista, 
ja estarem preparant el següent, amb l’objectiu que  
us agradi i que hi descobriu motius per participar en  
aquest projecte, que és obert a tota la comunitat  
educativa del nostre institut. La vostra col·laboració  
sempre serà ben rebuda. Comptem amb vosaltres per  
fer el tercer número (l’últim del curs).  
 
n aquest que teniu a les mans hem creat 
una nova secció, EXPERIÈNCIES, dedicada a 
les vostres aficions i a les activitats de lleure 
que considereu importants. Voldríem que 
no només ens les expliquessin els nois i 
noies, sinó també els pares i mares i, per 
descomptat, els i les profes. 
 
finalment donem les gràcies a les persones que  
ens han ajudat i animat amb els seus comentaris  
o les seves aportacions. No cal dir noms; només 
ens agradaria que tots trobéssiu a la vostra 
revista algun tema que us interessi. 
 
                                           L’Equip de Redacció. 
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DE TU A TU 
 

 
 
Sembla que últimament està de moda desconfiar de la gent que es dedica a la 
política. Aquí no seguirem aquesta moda, perquè Eva Menor, alcaldessa de Badia, 
ens ha semblat una persona honesta, preocupada pels problemes de la gent, capaç 
de transmetre la il·lusió amb què ella cada dia s’ha d’enfrontar amb unes dificultats 
que no sempre pot resoldre com li agradaria. Ens rep al seu despatx, un lloc amb els 
inevitables detalls oficials, però que dóna la sensació d’estar dedicat 
fonamentalment al treball seriós de cada dia amb unes realitats complicades. 
Aquestes són les preguntes que li hem fet. 
 
Quan vostè tenia la nostra edat, es veia sent alcaldessa? 
No em veia sent alcaldessa, però sí que és veritat que des de molt jove 
tenia la iniciativa de la participació en activitats de les entitats. 
Si vostè hagués sabut tot el que comportava el càrrec, s’hauria presentat? 
Bé, si hagués sabut cap a on ha derivat la situació econòmica i social...no 
sé. A vegades sí que hi ha dies que em dic: “però on m’he ficat?”. Però 
algú s’ha d’encarregar d’aquesta situació. 
Com afecta el càrrec a la seva vida privada? 
En una ciutat petita com Badia, on tots ens coneixem, a vegades una cosa 
tan senzilla com fer la compra em representa trigar una hora i mitja, 



AULA 220 març 2014 

 

3 
 

perquè sempre em trobo amb un o altre que vol parlar amb mi. Sí que és 
veritat que a nivell personal em vaig acostumant. 
Com alcaldessa, quins han estat el pitjor i el millor moment? 
Els pitjors moments són quan veig que no puc fer tot el que m’agradaria 
per millorar la situació en què estem immersos. Els millors moments 
són quan pots donar una empenta per millorar el futur de la nostra 
ciutat; poder fer això em fa sentir molt bé. M’agraden molt les visites de 
la gent, dels nois i noies de les escoles. estic coneixent moltes persones i 
això també és una cosa positiva. 
De quines millores realitzades durant el seu mandat n’està més satisfeta? 
Estic satisfeta de la gestió econòmica que hem fet en uns moments tan 
dolents com els actuals. 
Quins problemes més urgents creu que té Badia? 
Sobretot, l’atur. L’atur ha colpejat Badia des del començament de la crisi, 
que a Badia va començar molt aviat, pràcticament el 2008. El 33% de la 
població rep ajuts. 
Té futur, Badia? 
Jo crec que sí, però ens han d’ajudar les altres administracions, que són 
les que poden donar llum verda al futur de Badia. Ara, com a comunitat, 
Badia sempre tindrà futur. 
Què diria als nois i noies que voldrien dedicar-se a la política? 
El primer missatge que donaria és que la política com a tal no és dolenta. 
Potser alguns l’han pervertida, però la política no és dolenta, sinó molt 
necessària. De fet, tots fem política. Gent nova que s’impliqui en ella pot 
salvar-la. 
És un tema del qual es parla cada dia: què pensa de la corrupció dels polítics? 
Crec que hem d’acabar amb la corrupció general, la dels grans i la dels 
petits. Abans, s’amagava, però ara tot surt a la llum. 
Quan preparàvem aquesta entrevista, alguns companys ens van fer arribar 
preguntes sobre temes concrets i els agradaria conèixer la seva resposta. En 
primer lloc, sembla que la fibra òptica no té un bon rendiment. Es pot millorar? 
El problema és que Badia no té fibra òptica, però us donaré una 
exclusiva: Telefònica està fent ja un desplegament de fibra òptica a 
Badia, i també hi està interessada la companyia Ono. El que no volem és 
que ens aixequin tota la ciutat; estem mirant quines intervencions volen 
fer. Crec que durant el mes de juny ja sabrem quina companyia ho farà. 
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A alguns els va semblar que els llums de Nadal no eren massa lluïts. És cert? 
Sí, és cert. Us explico el que va passar. Hem travessat una època molt 
dolenta, financerament parlant. Els municipis ja havien contractat les 
empreses de les il·luminacions i a nosaltres ens van tocar les que 
quedaven; no era el que ens agradava, però teníem uns recursos molt 
limitats. 
Hi ha algun projecte per millorar l’ús del Centre Cívic? 
Aquest centre és de la Generalitat. El problema és que l’Ajuntament no 
en té la competència. En algunes èpoques, la Generalitat hi estava molt 
disposada, després es va aturar, més tard en van tornar a parlar i 
finalment s’aturà una altra vegada. 
La festa Major ha obtingut bones valoracions. Continuarà millorant? 
I tant que sí! 
Quins problemes genera la proximitat de l’aeroport de Sabadell? 
Tenir un aeroport a prop sempre és incòmode. Però la situació ha 
millorat des que han modificat l’orientació de la pista d’aterratge. 
Hem observat el mal estat del monument  al llibre (Historia de una escalera). Es 
pot fer alguna cosa per millorar-ne la conservació? 

Aquest monument va sorgir 
d’una iniciativa popular i 
l’Ajuntament voldria que la 
seva conservació també 
depengués de la iniciativa 
popular. Per això us proposo 
una cosa: l’Ajuntament us 
proporciona els materials que 
necessiteu i vosaltres us 
encarregueu de la feina de la 
restauració. Hi esteu d’acord? 

 
Recollim aquesta proposta amb entusiasme i, ja pensant en com podrem portar-la a 
la pràctica, agraïm a Eva Menor l’amabilitat amb què ens ha rebut i el temps que ha 
dedicat a contestar les nostres preguntes. 
 

Tiffany Cortés, Andrea Galán, Ivanna Vons      
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HISTÒRIA DE LA REVISTA                         Segona part 

K.sitó 
A l’anterior número, havíem parlat 
de Papers, la primera revista de 
l’institut. En començar el curs 
1989-90, canviava el nom pel de 
K.sitó, que suposem que és una 
forma xunga de dir “Casi todo”.  
En novembre de 1989 sortia el 
primer número, a la portada del 
qual destacava una notícia de 
broma: “la policía perseguirá a los 
campaneros”. El cert era que els 
campaners en aquella època es 
quedaven tranquil·lament al pati. 
Hi havia també un anunci curiós: 
pagant les 25 pessetes que valia la 
revista, et regalaven un 
“suplement suplementari de  

 

K.sitó” que portava el conegut  
nom de... Papers. Es diria que 
l’antiga revista es resistia a 
desaparèixer. 

 
Pel que fa als continguts, el 
número 2 (març de 1990) informa 
d’una invasió de grip que en el 
mes de gener va buidar les classes. 
Naturalment, es parla també de la 
festa a la discoteca Albatros, un 
èxit com sempre. Paqui López (de 
Segon) signa un article que, encara 
que actualment sembli 
arqueològic, era realment 
innovador per l’època, ja que  
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HISTÒRIA DE LA REVISTA                           
explica un programa d’ordinador 
creat per redactar una carta. En 
aquell temps l’ús dels PC era 
encara molt, molt limitat, i 
complicat. S’havien de donar 
instruccions complexes a la 
màquina. És clar que la paraula 
Internet encara sonava a ciència-
ficció.  

 
Amb aquell número també es 
regalava un suplement, que ja no 
era Papers. Es tractava d’imaginar 
com seria el món l’any 2001. A la 
presentació diuen: “estamos en  
1990, pero a nosotros eso nos ha 
parecido poco y nos hemos ido 
hasta el año 2001 y hemos hecho 
el número de K.sitó de marzo de 

ese año”. Un divertit i creatiu 
exercici. Bona part d’aquest 
quadern l’ocupava una suposada 
programació de tele on s’oferia 
una versió caricaturesca de 
programes molt vistos en aquell 
moment. Barrio Sésamo, per 
exemple, passava a ser no apte 
per a menors, amb episodis com 
aquest: “al quiosquero del barrio 
lo meten en el maco por vender 
Güinston americano. Perejil, el 
caracol, que lleva dieciocho años 
en paro, intenta rápidamente 
adueñarse del chiringuito. Pero de 
un salto la rana Gustavo se le 
adelanta”. Coses així. En una altra 
secció, algú amb el pseudònim de 
Boky Mórrez explica les novetats a 
les aules: “cada pupitre dispone de 
un monitor en el que aparece la 
pizarra y así no hay que levantar la 
cabeza”. Potser el tal Boky no 
anava tan desencaminat, tot i que 
exagera una mica quan diu que “el 
hiperprofesor abre la clase con 
una tarjeta, se pone en marcha el 
aire acondicionado y la pizarra se 
autoborra”. 
 

Al K.sitó número tres (abril, 1990) 
destaca l’entrevista que uns 
alumnes van aconseguir amb Julio  
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HISTÒRIA DE LA REVISTA                          
Salinas, jugador de futbol del 
Barça. Està escrita a màquina, 
però una nota afegida a mà 
adverteix que l’entrevista va ser 
“feta abans de guanyar la Copa”. 
Acompanyen el text unes 

fotografies dels protagonistes. 
Llàstima que la poca qualitat de la 
fotocòpia hagi mig esborrat les 
figures. I constatem una dada 
interessant: en aquestes pàgines 
ja apareix el logotip dels Jocs 
Olímpics de Barcelona 92. 
Probablement, en aquell curs 
encara va haver temps per fer 
aparèixer un quart número, però 
no se n’ha conservat cap còpia. 

 

El número cinc de K.sitó (amb una 
portada d’estil oriental) no porta 
data, però segur que ja va 
aparèixer en el primer trimestre 
del curs 1990-91, perquè ocupa les 
primeres pàgines una secció 
d’informació que anuncia noves 
normes “molt més estrictes que el 
curs passat”. També s’hi fa saber 
la instal·lació de la tanca que 
envolta el pati i que “s’intentarà 
modificar i arreglar el gimnàs”. 
Totes aquestes obres serien 
pagades pel Ministerio de 
Educación.  

En aquest número cinc podem 
llegir una desenfadada entrevista 
amb el professor Carlos Ruiz, que 
llavors coordinava la revista, i 
alguns articles interessants com 
l’escrit per Pili Naranjo, de 3r 
(recordem que era de BUP, que 
llavors encara no hi havia ESO) que 
sota el títol de “Si Badia tuviese...” 
repassa uns quants problemes del 
poble. Resumint-los, serien: no hi 
ha llocs d’oci i els joves han de 
buscar-los en altres poblacions, el 
centre cívic feia tres anys que 
estava en construcció i no es veia 
el final de les obres, hi havia 
poques zones de jardí i era evident 
la poca neteja dels carrers.  
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HISTÒRIA DE LA REVISTA                          
 
Després d’una crida a “luchar por 
conseguir una ciudad mejor, que 
para algo es la nuestra”, el text 
acaba amb una exclamació que 
conté un cert pessimisme que no 
sabem si els nostres lectors 
compartiran actualment: “si Badia 
tuviese todo eso que le hace tanta 
falta... entonces ya no sería  
Badia”. Destacarem també 
d’aquest número la secció que 
comenta algunes pel·lícules. ¿Quin 
cinema els agradava als nostres 
alumnes en aquell temps? Mira 
quién habla, Pretty Woman (amb 
un final “super guai, super 
romàntic i super divertit”, diu 
l’anònim crític), Ghost... 
 

Però el número cinc de K.sitó ens 
reserva encara una bona sorpresa. 
L’institut havia guanyat un 
concurs, i dóna la informació 
l’alumna Susana Ruano. ¿Qui li 
havia de dir que avui seria 
professora a les mateixes aules on 
va estudiar? Segurament, si algú li 
ho hagués dit en aquell llunyà 
1990, no s’ho hauria cregut. 

 
I així arribem al que s’anuncia en 
portada com a “último número”, 
que no porta data, però que devia 
aparèixer a finals del curs 1990-91. 
Ja costava 50 pessetes. El seu 
contingut és en gran part literari, 
amb contes, poemes i reflexions. 
Acabarem aquest article 
transcrivint algunes respostes a 
 una enquesta que preguntava: 
“¿qué le falta i que le sobra a 
nuestra revista del Insti?”. Diego 
deia que “le falta seriedad y le 
sobran los horóscopos”, Eli que “le 
sobran redacciones y cuentos de 
esos”, Marisol afirmava que “son 
un poco sosillas”. Això en 1991. 
¿Què respondrien els nostres 
lectors si avui els féssim la mateixa 
pregunta? 

                                                                                            
Jaume P.           
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VIURE A BADIA 
 

Un matí al Mercadillo 
 

Un dijous del mes de febrer, l’equip de redacció de la revista va anar a 
observar la vida de la ciutat en un dels llocs on està més animada  i  és més 
autèntica: el mercadillo. ¿Qui no hi ha anat alguna vegada? Molta gent, 
moltes parades i el més típic 
en aquests llocs: els venedors 
cridant els preus (“¡guapa, a un 
euro!”). 

  
Ens vam divertir observant la 
rapidesa dels venedors a l’hora de 
vendre la roba. Podem trobar 

venedors de totes les edats, des d’adolescents fins a dones amb fills petits. 
Hi ha de tot: samarretes, pantalons, sabates, estris de cuina, tovalloles. Tot 
el que necessita la gent... i algunes coses que no se sap ben bé qui les pot 
comprar.  
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VIURE A BADIA 
 

Sempre hi ha molta gent, però tot i això hi ha molt bon ambient i com  que 
Badia és una comunitat petita i la gent es coneix, els venedors tenen molta 
confiança amb els clients i deixen que els compradors s’emportin la roba, se 
l’emprovin a casa, i la tornin si no els 
acaba de convèncer. 

 
Hi ha gent que va a la seva, i vam veure algunes senyores que 
“amablement” empentaven els curiosos per passar elles, sense cap 
consideració pels altres. I és que el mercadillo és el món en petit i per tant 
hi trobarem tota mena de gent. Fins i tot es poden trobar companys de 
l’institut fent campana. És divertit observar el comportament de les 
persones quan es barregen en un lloc concorregut. 
Podem trobar ofertes molt variades, amb les quals els venedors volen cridar 
l’atenció, utilitzant la seva pròpia veu amb frases com: “¡me lo quitan de las 
manos!”, “¡vestidito, faldita, blusita!”, “¡zapatos pa los pies!”. Els preus no 
són massa cars i, encara que molts productes no són de marca coneguda, et 
poden resultar útils sense gastar massa. I després de remenar, comparar i 
anar amunt i avall, pots descansar de les aglomeracions esmorzant uns bons 
xurros. 
Anar al mercadillo és per a nosaltres una petita festa. I quan podem anar-hi 
ens ho passem molt bé mirant i passejant, encara que no comprem res. 
 

Andrea Galán, Ivanna Vons, Daniel Clares          
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ENXARXATS 
 

Potser alguns d’aquests llocs d’internet us poden ser útils i segur que també 
en coneixeu d’altres que poden ser interessants. Per això, esperem les 
vostres propostes. Recordem que tothom pot aportar els seus consells (els 
profes també). Ara, en aquestes pàgines, els nostres internautes 
recomanen... 

 
 

 
Carlos Sánchez recomana SOFTONIC. És un lloc per descarregar programes 
gratuïtament. Els programes que ofereix són segurs, sense virus i la descàrrega és 
bastant  ràpida. També es poden descarregar jocs (com el Play Trial 2 de motos), 
demos (per provar algun joc) i programes per treballar, com Photoshop. Algunes 
d’aquestes descàrregues són de pagament, però la majoria són de franc. Softonic 
està en espanyol i el seu funcionament és fàcil.  
 

TUMBLR  és una pàgina on pots penjar cartells i frases, 
teves o d’altres. Un cop t’has registrat ja pots disposar del teu espai d’expressió. La 
majoria dels usuaris de Tumblr són nois i noies que estan molt al dia i que els 
agrada conèixer les idees d’altra gent i mostrar les seves. A Andrea Galán, que ens 
fa la recomanació, li agrada especialment l’espai titulat H de silencio. Esperem que 
els nostres lectors valorin positivament aquesta recomanació.  
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ENXARXATS 
 

 A Internet també es pot jugar. Ja ho sabeu (i algú fins i tot 
preguntarà si s’hi pot fer alguna altra cosa). Per si algú no sap on buscar jocs, Izar 
Mula recomana MINIJUEGOS, pàgina que conté milers i milers de jocs, molts dels 
quals ofereixen hores de diversió. Hi ha jocs de multijugador, per a dos jugadors, 
d’estratègia, d’acció, d’història, d’esports, i moltíssims més. Divertiu-vos... i no us hi 
enganxeu massa. 

Izar Mula ens fa una segona 
recomanació: TWITCH. Una pàgina de vídeos que serveix per veure streamings 
(vídeos de gent en directe), que pot ser jugant o fent blogs en directe. Per a utilitzar-
lo, simplement poses en el buscador el nom de l’usuari que vols veure en directe o 
només poses el joc o el tema sobre el qual vols veure l’streaming; llavors 
apareixeran diversos streamings per veure. Si ho heu entès, potser trobareu 

interessant aquest lloc. 

I finalment, Jaume Piñol recomana una pàgina per a 
joves escriptors, LA PÁGINA ESCRITA. És una revista 
on line i més coses; podeu enviar els vostres textos i 
participar en un premi literari per a menors de 18 anys. 
El creador d’aquest lloc és l’escriptor Jordi Sierra i 
Fabra, guanyador del prestigiós premi Cervantes Chico, 
que s’ha proposat ajudar els joves escriptors, perquè 
sap per experiència el que costa que se’ls prenguin 
seriosament (ell als dotze anys ja va escriure una 
novel·la, però ningú el va animar). Ja sabeu: aquí 
trobareu un lloc de creació literària per a vosaltres. 
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ENXARXATS 
Ha vingut la policia 
 

Davant dels problemes creixents que Internet ocasiona als joves, la policia ens va 
informar d’un pla preventiu de formació adreçat als instituts. Ja sabeu que la policia 
dóna molta importància a un tema que ens hauria de preocupar a tots. Per això, s’ha 
posat en marxa aquest pla, que presenta la 
novetat que siguin els mateixos joves els qui 
aconsellin els seus companys. 
 
Els objectius d’aquesta campanya són: 
conscienciar els alumnes dels greus problemes 
originats per un mal ús de la xarxa; implicar tota la 
comunitat educativa en el tema; disminuir els 
casos que s’hi poden donar; aconseguir una gran 
difusió dels consells. La informació, que va 
especialment dirigida aquest any als nens i nenes de 1r, anirà a càrrec d’un grup 
d’alumnes que han rebut  una formació teòrica i pràctica. És també molt important, 
fonamental, la implicació dels pares, que haurien de saber quina mena de riscos 
poden córrer els seus fills a la xarxa i com prevenir-los o ajudar a solucionar-los. 
 
Els principals problemes són els relacionats amb el ciberassetjament, les imatges 

que corren per Internet, el grooming, 
el sexting, l’ús de la webcam i les 
dades personals. Aquestes 
pràctiques poden constituir seriosos 
delictes perseguits per les lleis. 
Volem també recordar que a Internet 
no hi ha secrets i que la policia 
disposa d’eficaços equips informàtics 
destinats a la persecució d’aquests 

delictes. Si algun o alguna impresentable vol caure en aquestes males pràctiques, 
ha de saber que davant no tindrà una víctima indefensa sinó a tota la comunitat 
educativa que, juntament amb els cossos de seguretat, sabrà com parar-li els peus.  
 

Equip de redacció       
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FULLS DEL CALENDARI 
 

Ahora caigo                                                       desembre.2013 
 

nar a la gravació del programa Ahora caigo va ser una experiència molt bonica. 
Tots anàvem molt nerviosos perquè sortiríem a la tele i veuríem l’Arturo Valls. 

El plató era petit, tot i que a la pantalla es veu gran. Després de gravar el primer 
programa, van fer un descans i ens van donar un entrepà i una ampolla d’aigua; 
després van gravar el segon programa. Va ser molt divertit. 
L’únic que has de fer és aplaudir molt, i acabes amb les mans vermelles. Mentre 
estaven gravant, en una pregunta una senyora del públic va cridar la resposta i van 
haver de tornar a gravar tota aquella part. Va ser molt interessant i recomanable. 
Quedarà a la memòria dels assistents l’actuació espontània de les nostres 
companyes Soraya i Andrea, que van fer la gallina amb gran entusiasme.  
Daniel Clares. 

 
Festival de Nadal                                           desembre.2013 
 

l 20 de desembre, últim dia abans de les vacances, va tenir lloc a la sala d’actes 
un festival nadalenc. Les actuacions  

van ser molt variades. Els nens i nenes 
de Primer van ser els més valents a l’hora 
de pujar a l’escenari i molts s’hi van 
atrevir. Uns es van fer passar per mims, 
uns altres van ballar i fins i tot un nen 
(Hamza) va tocar els bongos. Però els de 
Primer no van ser els únics. Hi va haver 
molts balls: una coreografia de hip-hop a 
càrrec de Maria González, Eva Aranda, 
Judit Armesto i Meli Vera; un ball de sevillanes a càrrec de Soraya Ayala i Rocío 
Vicente, i un altre ball protagonitzat per alumnes de Segon (Flora Guerra, Zaida de 
Tapia, Pepa Benítez i Nur Ápice). Tots van tenir una gran acceptació per part del 
públic. 
També va haver actuacions de cant. Una noia de Quart B (Aldana) va cantar un rap i 
va demostrar tenir un gran sentit de l’humor. Una nena de Primer (Andrea Galera) es 

A 

E 
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va atrevir a pujar a cantar, i hem de reconèixer que ho feia bastant bé. Els alumnes 
de 4t A (Andrea G., Soraya A., Emma S. Jasmina L. Oscar P., Khalid K., Dani C.,  
Joan F.) van decidir fer un play-back amb la cançó Oh happy day, en 
el qual també va pujar a cantar a l’escenari una professora, la Roser Font. 
Les presentadores (Judit Armesto i Rocío Vicente) van ser capaces de fer-ho molt 
bé i amb molta gràcia. El públic va demostrar amb els seus aplaudiments que 
l’espectacle va agradar. Va ser, en definitiva, una bona manera de començar les 
vacances de Nadal. Ivanna Vons. 
 
Can Barba                                                                       gener.2014 
 

ls alumnes de l’optativa de Medi 
Ambient de 3r. i els de Biologia de 

Batxillerat, amb les professores Montse 
Gamito i Sílvia Llahí, van realitzar una 
activitat de laboratori a la planta de 
metanització de Can Barba. 
Aquest procediment consisteix a obtenir 
biogàs a partir de matèria orgànica. En 
aquest cas, els alumnes van haver de 
realitzar una sèrie d’experiments per 
determinar quines són les millors temperatures per la producció. A la foto, alguns 
dels aprenents de científic, que van seguir l’activitat amb interès i activa curiositat. 
Redacció. 
 
La nova xemeneia                                                     gener.2014 
 

alia urgentment canviar la xemeneia 
de la caldera. En els dies més freds 

del mes de gener es va procedir a aquesta 
obra important. Per sort, els operaris van 
procurar tancar la calefacció el mínim 
possible. Ara només de mirar-la, tan 
brillant, la façana sembla més alegre. 
Tornem a tenir xemeneia per molts anys. 
Redacció. 
 
 

E 

C 
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Tallers Experimentàlia                                      Febrer.2014                                   
 

em tornat a gaudir dels espectaculars experiments preparats per Dani Jiménez 
i el seu equip. Una interesantíssima combinació de divulgació científica i de 

sentit de l’espectacle. Els alumnes de 
1r van assistir al taller “Des 
d’Arquímedes fins a Einstein”, en el 
qual s’encadenen les sorpreses, 
culminant en el que es podria 
anomenar Orgue de foc. Sembla 
màgia, però en realitat és una lliçó de 
ciència molt amena. Els alumnes de 
2n es van divertir disfressant-se de 
personatges històrics i sobretot 
comprovant les possibilitats de 
l’electricitat, en el taller “Electrifica’t per la ciència”. Els de 3r, al taller “Descobreix el 
laboratori que hi ha a la cuina”, van aprendre i comprovar que la ciència està present 
en la cuina i els aliments, i que a vegades es pot arribar a conclusions insòlites. En 
aquest taller els alumnes van acabar menjant-se literalment l’últim experiment. 
L’endemà, els de 4t i Batxillerat van assistir a l’espectacle “Descobreix l’aigua”, que 
va començar amb grans espetecs i va acabar amb la sala d’actes plena de fum. Tot, 
naturalment, controlat per Dani Jiménez i amb l’objectiu, aconseguit sens dubte, 
d’acostar els nois i noies a la ciència. Esperem que el curs vinent tornem a comptar 
amb la simpatia i professionalitat de Dani Jiménez. El que s’aprèn als seus tallers no 
s’oblida. Redacció.  
 
TV3                                                                                     Febrer.2014 
  

ls de 4t vam anar a visitar els estudis de TV3. 
Vam poder veure els estudis de 24 hores, que 

eren molt impressionants perquè no s’assemblen al 
que nosaltres veiem a la televisió. També ens van 
explicar per què quan un canal de televisió passa 
anuncis, els altres també ho fan. Això és perquè els 
grans canals tenen un pacte per no robar-se audiència 
els uns als altres. La visita va ser molt entretinguda i 
interessant per descobrir què hi ha darrere de la pantalla que veiem a casa. Joan 
Flores. 

H 
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Carnaval                                                                         Febrer.2014 
 

oltes disfresses i molta diversió. El divendres de Carnaval va ser festa grossa 
a l’institut. Després d’un campionat de futbol i de la realització de variats 

tallers (polseres, maquillatge, hip-hop, etc.), el concurs de disfresses va comptar 
amb la participació d’imaginatives comparses que van sorprendre al públic per 

l’originalitat de les disfresses i la gràcia amb que van 
ballar.  
 
El primer premi individual se’l va emportar, 
merescudament, Lidia Ramos, de 1r, que era la 
Fiona de Shrek. El primer premi col·lectiu va ser 
per a les Animadores, també de 1r, que van 
preparar una divertidíssima comparsa, amb una 
coreografia ben assajada: Noemí Palma, Nadine 
Budia, Miriam Moreno, Cristina García, Joanna 
Martínez, Ana Ochoa, Sergi Fuentes, Daniel García, 
Carlos Flores, Iván Prieto. Els felicitem a “tots” i a 
“totes”.  
 

M 
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Hi va haver dos premis 
extraordinaris: els Banana Boys 
(Jorge Gallego, Jordi Sánchez, 
Adrián Muñoz), que van entusiasmar 
amb el seu ball, i les Fades (Isa 
García, Laura Escudero, Andrea 
Cayuela, Judit Armesto), amb una 
disfressa molt aconseguida. 

 
 
 
 
 
Però això no és 
tot, perquè la 
festa va 
continuar a la 
tarda. Els dos 
instituts de Badia 
es van posar 
d’acord per 
celebrar el carnaval als carrers del poble. Una gran 
concurrència va animar les activitats preparades per la 
iniciativa 

dels 
delegats de classe amb la 
col·laboració dels educadors (Pilar, 
Anna i Roberto).  
Hi va haver tallers a la plaça de 
l’Ajuntament i, encara que la pluja va 
deslluir la desfilada, la festa prevista 
al Casal de Joves va ser tot un èxit, 
amb gran assistència d’un públic que 
s’ho va passar d’allò més bé. A més, 
hem de felicitar la nostra companya de Redacció Soraya Ayala, que va guanyar el 
primer premi amb la seva poètica disfressa en blanc i negre.  
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Amb aquestes fotografies del Carnaval (en 
trobareu més, en color, a la contraportada) 
tanquem la secció dels Fulls del calendari, no 
sense abans recordar-vos que la participació de 
tots és fonamental perquè les diferents activitats 
que realitzem siguin conegudes per tothom. 
Esperem que els fulls del calendari del tercer 
trimestre vagin ben plenes d’activitats i que des 
d’aquestes pàgines puguem explicar-vos-les. La 
vostra col·laboració ens és indispensable. 
Redacció. 

                                                                                                                   
 



AULA 220 Març 2014 
 

20 
 

L’INSTITUT PER DINTRE 
 

La biblioteca 
 
Alguns de vosaltres potser 
no hi entreu gaire sovint, 
però els llibres no tenen 
pressa i quan els 
necessiteu, allà estaran, a 
les prestatgeries de la 
biblioteca de l’Institut. 
Realment, hauria de ser 
un lloc concorregut, 
perquè els llibres encara 
són els companys 
imprescindibles dels estudiants. Tot i que durant alguns cursos, es va 
ampliar l’horari a la tarda, és cert que ara només està oberta durant l’horari 
lectiu, però quan passeu a prop penseu en la quantitat d’històries i de 
coneixements que guarda i que teniu a la vostra disposició. 
 
Com tots els espais de l’institut, la biblioteca també té la seva història. 
Sempre ha estat al seu lloc actual, però no sempre ha tingut el mateix 
aspecte. El que veieu actualment és el resultat d’una gran remodelació 

empresa fa sis o set anys, 
que va implicar la 
renovació de tot el 
mobiliari. Es pot dir que 
l’únic que mai ha canviat 
és el sostre, amb els 
inevitables fluorescents. 
 
Al mateix temps que es 
millorava la presentació 
dels llibres, l’aula 

contigua es va convertir en sala de lectura, on hauria d’haver-hi sempre  



AULA 220 Març 2014 
 

21 
 

L’INSTITUT PER DINTRE 
 
un ambient silenciós i tranquil per afavorir l’ús adequat del lloc. Unes 
còmodes butaques conviden a dedicar llargues estones als llibres. 

  
A la biblioteca, els volums 
estan classificats per 
matèries i, dintre de cada 
matèria, per ordre alfabètic 
d’autors. A la sala de lectura 
hi trobareu més llibres, però 
els que estan guardats allà 
són els considerats de 
lectura més assequible i 
atractiva per a joves, de 

manera que la seva classificació segueix un criteri diferent. Veureu que al 
llom porten un punt de color i que els volums s’agrupen als prestatges 
segons aquests colors. El negre, per exemple, vol dir que es tracta  d’obres 
de gènere policíac o de misteri. El verd correspon a novel·les d’aventures. I 
així amb els altres colors. Si dubteu sobre quin llibre voldríeu o podríeu 
llegir, pregunteu als vostres professors o al que estigui encarregat de la 
biblioteca en cada moment. A la sala de lectura també trobareu llibres 
il·lustrats (Asterix, Tintin, Cavall Fort, etc.) i revistes. 
 
La biblioteca és un lloc per treballar i llegir. Altres activitats, com menjar o 
jugar són més adequades en d’altres espais. Si a les hores dels patis hi aneu 
per treballar o fer deures, no oblideu que al vostre voltant, arrenglerats als 
prestatges, un munt de llibres us ofereixen la possibilitat de descobrir-los, 
obrir-los i gaudir-ne. No els tingueu por, contenen les experiències que la 
història humana ha acumulat i preservat precisament per a oferir-les a 
vosaltres, que hi haureu d’afegir noves pàgines. 
 

    
Fotografies: Carme Machi        Equip de redacció            
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CLUB DE LECTURA    
 

La Pilar Castilla ens recomana aquests llibres. Li podeu demanar més detalls i segur 
que ella, entusiasmada, us donarà molts motius per llegir-los.  
 

Lluís Llach, el cantautor, explica en Memòria 
d’uns ulls pintats una història d’amor intensa, 

molt passional i fins a cert punt desesperada. Té 
gran interès el marc històric del relat, els anys 

de la Segona República i la Guerra Civil, descrit 
amb molt d’encert i vivesa. Per a lectors amb 
certa experiència de la vida i de la literatura. 

 

Kalhed Hosseini ens parla d’una família de Kabul 
(Afganistan), 
immersa en una 
mentalitat molt diferent de la nostra, però amb 
problemes humans que ens afecten igualment. 
Aquesta novel·la (Y las montañas hablaron) ens 
motivarà a llegir-ne una altra del mateix autor, 
Cometas en el cielo, amb la que està relacionada 
i que està també a 
disposició dels 
lectors del club de 
lectura.  
 

La tercera recomanació és la d’un llibre adequat 
per a nois i noies que vulguin viure amb els ulls 

ben oberts al món, que no els facin por els 
sentiments i que considerin que com més 

diferents siguin els altres més rica serà 
l’experiència que ens aportaran. Wonder, de R. 

J. Palacio,  s’ha mantingut entre els més llegits, i 
s’ho mereix. 
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EL MÓN QUE NOSALTRES VOLEM 

 
“Ningú no neix odiant l’altre pel color de la seva pell, la seva procedència 
o religió. La gent aprèn a odiar i, si poden aprendre a odiar, també poden 
aprendre a estimar.” És una bonica frase, però és solament una frase, i el 
món que nosaltres volem no és un món de frases boniques, sinó el món de 
la gent que se les creu i les posa en pràctica, com ho va fer Nelson Mandela. 
Al seu funeral hi van assistir persones famoses, importants polítics, que van 
dir també frases boniques, perquè no és massa difícil fer-ho. Però el món 
dels qui diuen una cosa i en fa una altra no és el món que nosaltres volem, 
ni el món que Nelson Mandela volia. 

Va demostrar a tot el món que si ens unim podem fer un món millor. 
Carlos Sánchez. 

Va ser un home molt important que va lluitar per la igualtat de negres i 
blancs a Sudàfrica i per suprimir el racisme a tot el món. Daniel Clares. 

Admiro molt el pensament que tenia sobre la vida i la justícia, i la valentia 
que va tenir per expressar les seves idees. Soraya Ayala. 

Va ser un dels pilars d’aquest món. Ens ha deixat, però queda el seu llegat, 
la seva filosofia, humilitat i ensenyances. Izar Mula. 

El món necessita més persones com ell. Aquest home ha mogut el món. 
Tiffany Cortés. 
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EL MÓN QUE NOSALTRES VOLEM 
 

Tortell Poltrona és un pallasso. I 
és una gran persona. L’any 1981 
va fundar el Circ Cric i el 1993, 
l’organització Pallassos sense 
fronteres, de la qual és president. 
Tortell Poltrona fa riure  nens de 
tot el món, especialment els que 
més necessiten una mica 
d’alegria. Precisament, quan el 
desembre passat  li van concedir 
l’important Premi Nacional de 
Circ, estava viatjant a l’Equador, on col·laborarà en un projecte contra la 
desforestació industrial. Perquè Tortell Poltrona es posa el nas vermell per 
fer un món millor: el món que nosaltres volem. 

Per mi és una persona que fa menys doloroses les malalties i les difícils 
condicions de vida dels nens. Joan Flores. 

El món necessita alegria i aquest home és tot un exemple per a la gent de 
bona voluntat. Ramón Contreras. 

En moments difícils és molt important no desanimar-se, i ell anima a tots 
sense excepcions de nacionalitats. Ivanna Vons 

L’admiro molt, ja que gràcies a ell, molts nens poden somriure i oblidar-se 
dels seus problemes per un moment. Andrea Galán. 

M’encanta saber que hi ha gent com ell, que van pels països repartint 
rialles i alegria. Aquesta és la millor teràpia: la felicitat. Soraya Ayala. 

Model a seguir, dóna moments de riure i alegria, i veure aquests nens 
somriure ha de ser el més gratificant del món. Tiffany Cortés. 

Falta gent com ell en aquest món, admiro que algú regali somriures 
gratuïtament. El premi que li han donat és molt merescut. Izar Mula. 
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EXPERIÈNCIES 
 
N. A., el patinatge 
 

La meva gran afició és el patinatge. Vaig començar quan tenia quatre anys 
amb els patins de quatre rodes i ja no vaig poder abandonar-los. Per mi, els 
patins de quatre rodes són millors que els de 
tres (en línia) perquè amb aquests no es poden 
fer salts ni exhibicions. Estic en un club i amb la 
meva entrenadora, l’Anna, ara preparo la prova 
per pujar de nivell. Hi ha tres nivells: C, B i A; ara 
estic en el B i espero poder passar aviat al A. El 
patinatge és el que més m’agrada i quan em 
poso els patins és com si tot canviés i el món fos 
un lloc diferent. 
Amb els patins de quatre rodes, en pista de fusta 
o de ciment, es pot ballar, fer piruetes i 
exhibicions. Cal habilitat i coordinació, molts 
entrenaments i constància per superar les dificultats i les caigudes. Jo 

mateixa he patit algunes caigudes i una 
vegada em vaig trencar el canell. He 
participat en varies competicions i he 
guanyat una copa i algunes medalles. Però 
el que més il·lusió em fa són els festivals. 
Ara estic preparant per final de curs una 
coreografia amb la música de la pel·lícula 
Piratas del Caribe. També entreno a vegades 
nenes petites, de quatre anys; és difícil però 
m’agrada i em serveix per millorar la meva 
tècnica. Jo us recomanaria que provéssiu de 

posar-vos els patins i patinar; si us ho passeu tan bé com jo, segur que us hi 
aficionareu. 
 

  N. A.              
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EXPERIÈNCES 
   
P. B., els càstings 
 

A mi m’agradaria ser actriu. De moment, estic inscrita en una agència de 
models i a vegades em criden per fer algun càsting. L’agència té un àlbum 
amb les meves dades i les meves fotos. Aquest àlbum és conegut com a 
book, i cada any he de renovar-lo, amb fotos actuals. 
Quan tenia dotze anys m’agradava molt una sèrie que 
feien, que es deia Los protegidos. Doncs em van cridar 
per participar en aquesta sèrie, però no vaig poder 
acceptar perquè els rodatges eren a Madrid. Recordo 
que la primera vegada que el meu pare em va portar a 
un càsting, va ser ell qui va tenir més èxit quan el van 
veure, perquè “donava el perfil” del que estaven buscant 

per a un altre paper. 
Últimament m’han cridat per 
fer un càsting d’un anunci. Els 
càstings, per qui no ho sàpiga, són bastant 
avorrits. Moltes nenes volen ser actrius i les 
esperes es fan a vegades llargues. En una sala, les 
nenes esperen que les vagin cridant; moltes 
anem amb les nostres mares i entre nosaltres no 
sol haver-hi mal ambient. Tothom busca alguna 
manera per passar l’estona, com a la sala 

d’espera del metge. Quan finalment et criden, entres a l’estudi de gravació. 
Allà hi ha els seleccionadors en una taula i el tècnic de la càmera. Llavors et 
demanen que expressis sentiments o emocions, que riguis o ploris, segons 
el personatge que estiguin buscant. En aquell moment és quan jo m’ho 
passo millor, perquè el que més m’agrada és la interpretació; davant de la 
càmera em transformo i és com si llavors pogués ser realment jo mateixa. 
És complicat d’explicar. Si alguna vegada em veieu en un anunci o una 
pel·lícula, penseu que arribar allà és tan difícil com divertit.     

 
  P. B.               
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ELS NOSTRES ESPORTISTES 
 
Natació i waterpolo 
 
L’esport no s’acaba amb el futbol. A l’institut tenim nois i noies que practiquen altres 
activitats esportives, amb uns resultats notables. Ara us parlarem de la natació i del 
waterpolo. 
La natació és un esport que requereix disciplina, esforç i competitivitat. ¿Sabíeu que 
al nostre institut  hi ha nois i noies que són joves promeses d’aquest esport? Gent 
com Carlos Pintado, Javi Villanueva, Cristina Pareja, Joan Flores, Lidia Torroba, 
Dídac Ruiz. Nadadors i nadadores  que entrenen deu hores a la setmana, sense 
comptar les competicions. Els entrenaments són de dilluns a divendres de 18,30 a 
20,30.  I el que potser no sabeu és que alguns han anat als campionats d’Espanya, 
on han quedat en bones posicions. Això no hauria estat possible sense el seu esforç 
i la feina de l’entrenador, Carlos Santos. 
Al contrari de la natació, el waterpolo infantil fa molt poc de temps que es practica a 
Badia. Des del 2011. L’equip es va crear amb un grup de deu esportistes, dels quals  
juguen set als partits (sis jugadors i un porter). Això vol dir que els jugadors tenien 
poc temps per a descansar. Actualment aquest equip ja està format per uns vint 

esportistes. Els 
entrenaments duren 
des de les 20 h. a les 
21,30 h. Es practiquen 
els tirs a porteria i les 
tàctiques de joc. A 
l’institut, alguns dels 
nostres companys 
practiquen aquest 
esport: Héctor 

Campos, Álvaro Hita, Dídac Ruiz, etc. Amb els anys i gràcies a la dedicació 
d’aquests nois i de l’entrenador, s’han aconseguit molts progressos.  
Nois i noies que també han d’estudiar mentre dediquen molt de temps als 
entrenaments i les competicions. Esperem que es valori el seu esforç per ser bons 
esportistes que no obliden els estudis i obtenen bones notes.  
 

Joan Flores      
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ELS NOSTRES ESPORTISTES 
 
Javi Villanueva és un dels esportistes del nostre institut que comença a ser alguna 
cosa més que una promesa. Juntament amb Carlos Pintado ha participat als 
campionats d’Espanya. Ha accedit amablement a contestar algunes preguntes per a 
la nostra revista. 
 
¿Com et vas sentir quan et van dir que 
aniries als campionats d’Espanya? 
Em vaig sentir molt feliç, perquè vaig 
saber que havia aconseguit el meu 
objectiu i que tot el meu esforç havia servit 
per a alguna cosa. 
 
¿Com has arribat a aquest nivell? 
Entrenant molt tots els dies al matí i a la 
tarda. 
 
¿A quines proves vas nedar? 
Vaig nedar els 200 crol, 100 crol, i 200 
estils. 
 
¿En quina posició vas quedar? 
En crol 200 vaig quedar el 18è d’Espanya. 
En 100 crol el 26è d’Espanya i en 200 estils el 33è. 
 
Donem les gràcies a Javi Villanueva per les seves respostes i el felicitem, no només 
per haver obtingut aquests excel·lents resultats esportius, sinó també per haver-se 
esforçat amb constància i sense desanimar-se per aconseguir la seva il·lusió. Un 
exemple.  
 
Al proper número d’AULA 220 seguirem parlant d’altres esports que practiquen els 
alumnes de l’institut. Seguiu en aquestes pàgines els seus projectes i els seus 
progressos. 
 

Joan Flores         
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CONSULTORI DE LA DOCTORA CRAZY LOVE 
 

La doctora Crazy Love està molt contenta per la gran acollida que ha tingut el seu 
consultori entre els lectors de la revista. Ella, que sempre està disposada a donar 
bons consells, ha creat una adreça de correu electrònic per facilitar que pugueu fer-li 
arribar les vostres consultes: dracrazylove@gmail.com L’anonimat està garantit. 
Deixeu que la doctora us ajudi i expliqueu-li les vostres preocupacions. Segur que us 
comprendrà i us farà veure els 
més diversos temes des 
d’interessants punts de vista. 
 
______________________ 
 
Querida Doctora, 
tengo un gran problema. 
Hace un par de días discutí 
con mi novio y él recurrió a 
la violència. Me pegó. Yo 
creía que él me quería y que 
lo hizo sin pensarlo. Me ha dicho que no volverá a pasar. Yo no sé qué 
hacer. Necesito tu consejo para aclarar esta situación. Firma: 
Desconcertada. 
 
Respuesta: 
tu problema es serio, pero ya verás como lo vas a superar. Te hablaré con 
franqueza, porque tu caso no se resolverá con medias palabras. Ese chico te 
ha abierto los ojos. Te recomiendo tolerancia cero con la violencia. Déjalo, 
sin duda, olvídale. No se hace daño a quién se ama. Si te quisiera de verdad, 
no te hubiera pegado “sin pensarlo”. Desengáñate: si te ha pegado una vez, 
es muy probable que lo vuelva a hacer y que después venga con las mismas 
disculpas. ¿Sabías que la violencia de género está aumentando entre 
adolescentes cada vez más jóvenes? Pues esto se ha de acabar, hasta aquí 
podíamos llegar. Tú mereces mucho más que eso. Valórate y envíalo a 
tomar viento. Tu amiga, Crazy Love. 
 

mailto:dracrazylove@gmail.com
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CONSULTORI DE LA DOCTORA CRAZY LOVE 
 
Querida Doctora, 
han acabado las fiestas de Navidad y, ya se sabe, con las comilonas típicas 
de esos días, he ganado unos quilos de más. No sé si necesito una dieta, 
pero no quisiera pasar hambre. Te escribo por si me puedes aconsejar 
algún remedio. Gracias. Firma: Falstaff. 
 
Respuesta: 
no te preocupes por esos pocos quilos que has ganado. Si recuperas tu 
ritmo habitual, seguro que pronto recuperarás también tu peso normal. Te 
aconsejo que te informes sobre la dieta mediterránea (sana, completa y 
equilibrada), que no sólo puede beneficiarte ahora, te puede ir bien 
siempre. No olvides hacer algo de ejercicio, el sedentarismo te perjudicará. 
Olvídate de comer en el sofà viendo la tele y no dejes de hacer cinco 
comidas al día (primer desayuno, segundo desayuno, comida del mediodía, 
merienda y cena). Tu amiga, Crazy Love. 
 
Querida Doctora, 
últimamente estoy comiendo menos, cada vez menos. Mi família y mis 
amigos están preocupados y dicen que estoy muy delgada. La verdad es 
que yo me veo aún bastante gorda. Quiero ser admirada y que no se rían 
de mi aspecto. ¿Tengo un problema? Firma: Puck. 
 
Respuesta: 
tienes un problema, efectivamente. Contrólate, porque acabarás dañando 
tu salud. Si alguien se ríe de tu aspecto físico es porque no ve en tí a una 
persona y no vale la pena que te preocupes por su opinión. Ante todo, 
debes hablar sinceramente con tu familia y pedir su consejo. Si ya sabes lo 
que te van a decir, acude a tu médico para asegurarte de que tu peso es 
normal. Te recomiendo que mires la pàgina web tú eres más que una 
imagen o la de la asociación contra la anorexia. Tu caso me preocupa: no 
dejes de comunicarme tus opiniones. Tu amiga,  

  Crazy Love       
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LITERÀRIAMENT 
 
Pablo Galván, de 1r, ha escrit una història molt divertida, amb uns personatges 
insòlits. En aquest exercici de creació literària recobren nova vida els protagonistes 
d’un relat que es pot llegir com una endevinalla. Tan antic i tan nou com els lectors 
vulguin. Una mostra suggeridora de revisió d’un clàssic, que ara tenim la sort de 
poder publicar a la revista. 
 
LIKE & RETWEET 
 
Había una vez, en Badia del Vallès, dos redes sociales llamadas Twitter y 
Facebook, que tenían dos hijos llamados Like y Retweet. La familia tenía 
una buena vida, hasta que empezaron a perder usuarios registrados, por 
culpa de una red social llamada YouTube, la cual les estaba quitando 
popularidad. 
Los padres eran pobres, así que Facebook abandonó a sus hijos en un 
sitio deshabitado llamado MySpace, porque no ganaban lo suficiente 
como para cuidar a Like y a Retweet. Pronto, los hermanos empezaron a 
tener hambre de usuarios, hasta que encontraron una casa de estos. Like 
y Retweet se lanzaron contra la casa, y empezaron a registrar más y más 
usuarios, hasta que apareció una bruja llamada Google+, la cual les 
invitó a entrar, y ellos, sin saber qué les esperava, entraron. Pero cuando 
estaban despistados, Google+ los encerró en la carpeta de spam, y les 
dio muchísimos usuarios por registrar. Like empezó a registrar usuarios 
com loco, pero Retweet se quedó en su sitio sin hacer nada. 
-¡Para! –le dijo Retweet a Like- ¡Lo único que quiere es colisionarte! 
Pero Like hizo caso omiso de Retweet. Google+, al ver que Retweet se 
resistía, le cogió y se dirigió a la papelera. Entonces, Like le escribió un 
mensaje en el chat a Google+, y sonó el típico sonido de “turú”, y 
Google+ se giró para ver quien le escribía, momento que Retweet 
aprovechó para darle una patada en todos los pluses a Google+ y lo tiró a 
la papelera.  
Like y Retweet se dirigieron hacia su casa, llevando los usuarios que 
consiguieron, y los padres los readmitieron de nuevo en su casa. Y fueron 
felices y registraron perdices. Ah, y declararon la guerra a YouTube. 
 

Pablo Galván 
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LITERÀRIAMENT 
 
Algú, a qui animem a seguir escrivint, ens ha fet arribar aquest bonic poema i ens ha 
demanat que respectem el seu anonimat. Ens agradaria que molts de vosaltres us 
animéssiu també a donar a conèixer les vostres obres a la revista. Amb aquest 
desig, ens acomiadem de la millor manera: donant la benvinguda a la primavera.  

 

La natura celebra el seu aniversari, 
el vestit és de molts colors: 

groc, verd, vermell... 
Benvinguda primavera! 
Les papallones ballen, 

es desplacen de flor en flor, 
els fan un petó 

i ensumen la seva bona olor. 
Benvinguda primavera! 

Els ocells canten una simfonia 
d’una orquestra variada, 

aprenen a volar els seus fills 
per allunyar-se dels perills. 

Benvinguda primavera! 
Els animals busquen 

una parella que els admiri, 
els mascles es barallen per una femella, 

per al final quedar-se amb ella. 
Benvinguda primavera! 

Els rierols circulen, 
per les muntanyes s’allunyen, 

fan cançons encisadores 
en segons, minuts i hores. 

Benvinguda primavera! 
La gent surt a la natura 

agafant un record que dura, 
i l’home ofereix una rosa 
a la seva dona amorosa. 
Benvinguda primavera!
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