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Torna a ser nadal. Una data apropiada per a 

fer balanç i pensar en nous projectes. 
 
Aquest curs ens hem acomiadat de dues 

professores molt estimades, la Mariona y la 
Marta Torres. Però també tenim dues noves 

incorporacions: la Mercè (al PEAI) i la Maria 
(Català i Anglès). Ja les anireu coneixent. Ha 
passat un trimestre i estem tot l’equip 

treballant a ple rendiment. Igual que els 
nostres esforçats alumnes. 

Aquest any m’estreno com a Cap d’estudis. I 

llenço la proposta de recuperar la memòria 
dels nostres barris. Fa només 50 anys tot, 
pràcticament, eren camps. Però gran part 

del nostre alumnat recorda com s’han 
construït els barris. A més, el 2016 hem de 

celebrar el 50 aniversari del barri de La Pau. 
 
Tot el claustre, el Pas, i l’equip de redacció 

de la revista us desitgem un nou any ple de 
salut, amor, alegria, reptes i aprenentatges!! 

LA MAPI // Montse Martínez 

No haguem 

de fugir de 

les guerres. 

Els polítics 

donin  

solucions. 

No es jugui 

amb la meva 

vida. 

No matin en 

nom de la 

religió. 

Vull un món on... 
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El PEAI és un programa d’acollida i de 

preparació per a la integració al sistema 
educatiu de joves nouvinguts entre 16 i 18 
anys que parlen llengües no romàniques 

(àrab, urdú, rus, xinès, etc). L’objectiu del 
programa és l’adquisició del català per 

facilitar la posterior continuïtat dels estudis 
a Catalunya. Però el PEAI és molt més que 
això: és un espai de trobada de persones de 

diferents cultures que fan un gran esforç per 
adaptar-se a la seva nova realitat,  la 

cultura a occident, a Europa, a Catalunya .  

Un esforç d’adaptació que implica 

l’aprenentatge de la llengua i la integració a 
una nova manera de fer, d’entendre, de 
viure, ...  l’adquisició d’una nova mirada que 

els obre a vivències diferents de les que han 
viscut al llarg de la seva infantesa. 

 
Aquest efecte es veu multiplicat per la 
diversitat cultural que ofereix el mateix grup 

d’alumnes: diferents cultures conviuen 
compartint vivències. S’enriqueixen els uns 

als altres tot coneixent el país no viuen. 

Entrevistem a quatre joves del PEAI: 

Dos nois: Eslam de  17 anys de Libia, i 

Jawad de 16 anys de Marroc. I a dues noies: 
Ze Hua de 17 anys de Xina, Umme de  17 
anys de Pakistà. 

 
Per què estudies al PEAI? 

Jawad: Perquè vull aprendre català i quedar-
me a viure a Catalunya, no al Marroc. 
Ze Hua: Jo també vull aprendre català i 

viure a Barcelona. 
Umme: A mi m’agrada estudiar i vull 

aprendre català per poder anar el curs 
vinent a l’institut. 
Eslam: Jo estudio al PEAI per que vull 

educació i aprendre idiomes. El català és 
important a Catalunya i al PEAI l’estic 

aprenent. 
 
Què és el que més t’agrada del PEAI? 

Jawad: el que més m’agrada és el català i 
estar amb els meus companys. 

Ze Hua: M’agrada tot: aprendre català, els 

companys, la classe, les professores,...El 
que més m’agrada és estudiar. 
Umme: A mi el que més m’agrada són les 

professores i la barreja de cultures, tots els 
companys som de països diferents. 

Eslam: A mi també m’agrada tot: l’escola, la 
classe, els companys, les professores i 
l’oportunitat de poder estudiar. 

 
Després del PEAI, a què t’agradaria 

dedicar-te en el futur? 
Jawad: A mi m’agradaria poder treballar de 
mecànic o de cuiner. 

Ze Hua: Jo vull continuar estudiant 
matemàtiques i també dibuixar.  

Umme: A mi m’agradaria dedicar-me al 
disseny i l’estampació. 
Eslam: A mi m’interessen els idiomes, en el 

futur m’agradaria poder treballar de 
traductor. 



LAS PROFESIONES DEL FUTURO 

 Las sociedades y sus 

necesidades cambian 

más rápido de lo que 

nos parece. 

En breve vamos a ver 

ofertas de trabajo 

totalmente diferentes 

a lo que hemos visto 

hasta ahora. 

De hecho ya están 

llegando profesiones 

que no habíamos 

imaginado y otras que 

nos parecen del futuro. 
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En un futuro no muy lejano, 

muchos jóvenes ejercerán una 
profesión que nada tendrá que 
ver con las de antaño. A las 

profesiones conocidas por todos 
se sumarán las de Piloto de 

drones, Guardaespaldas digital, 
Asesor energético, Agricultor 
urbano, Ingenieros de Big data, y 

un largo etc. Todas ellas pasarán 
a formar parte de las ofertas de 

trabajo. 
 
Según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), ocho de cada 
diez empleos serán para los 

llamados trabajadores del 
conocimiento, es decir 
profesionales con capacidades 

técnicas, formación práctica, 
habilidades directivas y espíritu 

emprendedor. De todos es sabido 

que la revolución tecnológica y 

digital ha revolucionado el 
panorama laboral en todos los 
ámbitos. En España, la creación 

de puestos de trabajo digitales 
entre las empresas que sólo 

operan en la red superan ya el 
52%, según datos ofrecidos por 
el Instituto Superior para el 

Desarrollo de Internet (ISDI). 

En las redes 

El hecho de que las empresas utilicen cada 

vez más las redes para realizar sus 
gestiones dará lugar a la aparición de la 
figura del Guardaespaldas Digital, que será 

el encargado de proteger la reputación y la 
imagen de una compañía y crear un vínculo 

de confianza con el cliente a través de la 
transparencia. 

Un profesional cada vez más imprescindible 

será el Ingeniero de Big data, es decir, un 
experto en sistemas para manipular y 
analizar las masivas cantidades de datos que 

circulan por internet. De hecho las empresas 
ya los utilizan para tener conocimiento sobre 

cualquier movimiento que se produzca en el 
ciberespacio y pueda afectarles. 

Drones y basura espacial 

Al parecer los que también tienen el porvenir 

asegurado son los Pilotos de drones, pues 
sus aplicaciones en la vida civil serán 

innumerables, desde el control y vigilancia 

de infraestructuras, cartografía, control del 
tráfico, vigilancia y detección de incendios, 
tareas de búsqueda y rescates, hasta la 

obtención de imágenes para el cine y la 
publicidad. La Escuela de Aeronáuticos de la 

Universidad Politécnica de Valencia, es por el 
momento, el único centro universitario 
donde se ofrece el máster de Pilotaje de 

Drones. 
 

El año pasado la NASA advertía de que unos 
16.683 objetos de basura espacial rodean la 
Tierra. Esta basura es generada por la 
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cantidad de satélites, cohetes, activos o 

inactivos que han sido lanzados o bien 
bajados de sus órbitas para ser hundidos en 
el mar, y demás objetos procedentes de la 

fragmentación de residuos, generados por 

ejemplo en colisiones de objetos más 

grandes. De recoger dicha basura de 
encargarán los llamados basureros del 
espacio otra profesión en que veremos 

aparecer en un futuro próximo. 

En las ciudades 

Debido a la degradación del medio ambiente 

y el cambio climático, surgirán Especialistas 
en Residuos Urbanos, este profesional 
deberá de ser capaz de gestionar la 

contaminación atmosférica, la movilidad, el 
tratamiento de aguas o la basura 

electrónica.  
 
Las facturas del gas, la luz y el agua han 

sufrido un aumento considerable, de la 
necesidad de reducir estas facturas existirá 

la figura del Consejero Energético. Teniendo 
en cuenta que el precio del kilovatio y del 
metro cúbico de agua se ha triplicado en los 

últimos diez años, los expertos aseguran 
que utilizando la tecnología y siguiendo 

algunas pautas de consumo, se puede 
recortar el gasto hasta un 35%, todo ello sin 
perder el confort. Es por ello que las 

empresas y los ciudadanos solicitarán en un 
futuro los servicios de este profesional. 
 

En la Escuela de Ingenieros Agrónomos de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 

se están formando los futuros Agricultores 

Urbanos. Se prevé que 80% de la población 
vivirá en las ciudades, aprovechar la 

superficie de las terrazas para el cultivo de 
alimentos nos aportará grandes ventajas, 
además de alimentar a gran parte de la 

población, no habrá que costear los 
transportes, se reducirán las emisiones de 

calor, la contaminación y se reciclarán las 
aguas grises. 

Robótica 

El sector de la robótica también tendrá 
grandes expectativas laborales, pues según 

una experta en robótica de la Universidad 

Politécnica de Catalunya (UPC), los robots 
pueden aportar mucho a la humanidad. De 
hecho la nanorrobótica ya se emplea en 

infinidad de aplicaciones médicas y 
científicas. Es muy probable que en un 

futuro y con el envejecimiento de la 
población, además de las profesiones 
actuales de Neurólogos, Psicólogos, 

Asistentes Sociales, veamos en nuestro 
entorno como se pasean los robots 

domésticos que servirán de ayuda a la 
población octogenaria. 

Todo esto que nos parece ciencia ficción, llegará antes de lo que pensamos, a los 

jóvenes se les abrirá un gran abanico de posibilidades en el mundo laboral que se 
avecina. 

 



ESCOLA DE SARDANES 

 En els últims 20 

anys hi ha hagut 

una involució 

d’aquet bonic ball 

tradicional català, 

per falta de 

promoció 

institucional i pels 

canvis de la societat 

actual, amb infinitat 

d’activitats per a fer 

més. L’Associació 

de Veïns La 

Palmera n’ha creat 

una escola.  
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L’any passat per la Festa Major de 

Sant Martí vaig poder gaudir 
d’una trobada de Sardanes 
organitzada per l’associació de 

Veïns La Palmera. Va resultar que 
coneixia a molts dels dansaires i 

em van parlar de l’Escola de 

sardanes de l’associació. Quedo 

una tarda de novembre amb el 
Salvador Manyoses, el president 
de l’associació, i la Mª Rosa 

Miquel Pont, la professora de 
sardanes, per saber-ne més i 

poder-vos-ho explicar. 

Una escola de Sardanes a La Palmera 

L’escola es diu Escola de Sardanes La 

Palmera i fan cursets per ensenyar a ballar-
la. Jo, en un principi, pensava que eren una 
colla sardanista, però la Mª Rosa m’explica 

que una colla està formada per 12 membres 
mixtes i participen a concursos, en canvi ells 

aprenen a ballar la sardana i a perfeccionar-
la, amb un grup de casi 30 persones. El seu 
objectiu es aplegar al màxim de persones 

compartint aquesta tradició. 

La Mª Rosa fa anys que es dedica a donar 

classes de sardanes. En aquets moments va 
tres tardes a centres cívics i una tarda a 
l’Estepa, on ensenya Ball de Saló en línia. La 

sardana, la dansa nacional de Catalunya, és 
la gran oblidada per les institucions com una 

mena d’adorn als actes oficials. Falta 
promoció per un ball que és preciós i molt 
ric, però que no té la visibilitat suficients fins 

que no estàs dins d’aquet mon de dansaires. 

Recuperant la sardana 

En els últims 20 anys hi ha hagut una 

involució d’aquet bonic ball tradicional 
català, per falta de promoció institucional i 
pels canvis de la societat actual, amb 

infinitat d’activitats per a fer més llamineres. 
Al 1952 hi havien solament a Barcelona 

ciutat 52 colles en actiu. Al 1970 aquesta 
xifra havia passat a 30 i al darrer any, 2013, 
a 9. Aquesta davallada s’ha produït a tota 

Catalunya. Fa falta més difusió i més 
iniciatives per incentivar a nens i joves. 

Cada diumenge a la Plaça de la Catedral fan 

una trobada diverses colles de veterans, que 

han ballat tota la vida, i colles de 
competició, amb els campions i 
subcampions , que aprofiten per assajar.  

 
La Mª Rosa dóna classes en casals i centres 

cívics des de el 1986. Com es va trobar ella 
amb l’associació de la Palmera? En Salvador 
m’explica que havia un gran interès en el 

barri per aprendre a ballar sardana, així que 
es va dirigir al Departament de Cultura per 

trobar una professora o professor per fer 
una escola dintre de l’associació. Era l’any 
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2010 i es va sorprendre perquè no hi tenien 

a ningú amb aquesta qualificació. Sols hi 
havia una escola de sardanes...a El Corte 
Inglés. Dos anys després, en Lluis 

Rodríguez, el vicepresident de l’associació 
sabia que la Mª Rosa s’oferia per a donar 

classes i així, com si de la màgia del destí es 
tractés, es fa formar l’escola de sardanes 
amb quinze alumnes. El grup, gent molt 

motivada i compromesa, es reuneix els 
dijous de 20 a 21 hores al poliesportiu del 

carrer Andrade. La Mª Rosa compta amb la 
col·laboració d’en Ferran García, el seu 
marit, que s’ocupa del grup d’iniciació 

mentre ella s’ocupa del grup de 
perfeccionament. L’alumne sols paga una 

quota de soci al l’any i a canvi rep dues 
samarretes amb el nom de l’escola, una per 

els dies de classes i una altre per les 
trobades sardanistes. L’objectiu en un futur 
no molt llunyà, es ampliar l’escola donant 

classe a nens. 

Activitats de l’Escola 

Com no son colla no participen a concursos, 

però si fan trobades dos cops al any, al juny 
per la Festa Major del barri i a l’octubre. 
Aquesta trobada l’organitza l’associació i 

convida a d’altres colles veteranes, que 
també es reuneixen a la Plaça de La 

Palmera. En altres ocasions, participen com 
a escola a ballades de carrer als districtes de 
la ciutat. 

  
Aquest mes d’octubre va ser una data molt 

especial. L’Escola de Sardanes La Palmera 
donava a conèixer la seva pròpia sardana: 
“Sota La Palmera”; composta per Jeroni 

Velasco i Corzo, inspirant-se en l’escola, la 
seva labor, la gent i amb el simbolisme de la 

palmera: un paraigües que ens acull i 

protegeix a tots. Per recordar aquest dia 
l’associació va fer un trofeu per regalar a 
cada una de les colles que van participar a la 

trobada. 
  

Enllaç per escoltar la sardana “Sota La 
Palmera”:  
https://www.youtube.com/watch?

v=_SfKJTGgo5s 
  

L’onze de novembre, coincidint amb la 
festivitat de Sant Martí, van rebre una 
medalla a la Cultura Catalana per donar 

Difusió del la dansa catalana al Districte de 
Sant Martí. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SfKJTGgo5s
https://www.youtube.com/watch?v=_SfKJTGgo5s


HISTÒRIA DELS 4 GATS 

 Todos los que 

pasaban por 

Barcelona visitaban 

el local. Lo esencial 

era «el alimento 

del espíritu».  

Esto pretendía 

también Pere 

Romeu, que se 

sentaba con sus 

clientes y presidía 

tertulias en las que 

«se arreglaba el 

mundo».  
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Esta historia comienza en París a 

finales del siglo XIX. Pere Romeu 
trabajaba como animador y 
camarero en el cabaret Le Chat 

Noir. Seducido por ese ambiente, 
decidió crear en Barcelona un 

restaurante parecido. Tenía que 
ser como una taberna: comida 
barata y música de piano. Lo 

apoyaron económicamente 
algunos amigos, entre otros, 

Ramon Casas y Santiago Rusiñol. 
 
Els Quatre Gats fue inaugurado el 

12 de junio de 1897 en la calle 
Montsió, en un local situado en un 

edificio proyectado por el 
arquitecto Puig i Cadafalch. 
Llamaba la atención porque era 

insólito, se podían ver detalles 
refinados y artísticos combinados 

con objetos característicos de un 

hostal tradicional. Era algo más 

que un «remedo del chat noir» 
como dijo Rubén Darío, uno de 
los primeros ilustres visitantes, 

sino no se habría convertido en 
un lugar legendario. Todos los 

que pasaban por Barcelona 
vis itaban el local,  ser ía 
interminable la larga lista de 

asiduos. Esperaban algo diferente 
a una buena comida. Como decía 

Rusiñol, lo que era esencial era 
«el alimento del espíritu». Esto 
pretendía también Pere Romeu, 

que se sentaba con sus clientes y 
presidía tertulias en las que «se 

arreglaba el mundo». También se 
hacían espectáculos de sombras 
chinas y de marionetas y para 

anunciarlos Ramon Casas pintaba 
carteles siguiendo la moda de la 

época. 

Els 4 Gats: éxito y centro cultural 

El año 1899, con 17 años, Picasso comenzó 

a frecuentar el local y realizó su primera 
exposición en la sala grande. También hizo 
el cartel que se utilizó como portada del 

menú de la casa. Por el local también 
pasaron músicos como Isaac Albéniz y sus 

amigos Enric Granados y Lluís Millet, 
arquitectos como  Gaudí y dibujantes como 
Ricard Opisso. Las calles de Barcelona 

quedaron impregnadas de la bohemia que 
dejaron y aún hoy se puede respirar el 

aroma de aquellos que cambiaban 
impresiones sobre el futuro de su tiempo. 
Aquellos primeros años, los más luminosos y 

expresivos, han quedado retenidos en las 
mesas y ahora están colgados en las 

paredes. Allí están todos: Picasso, Casas, 
Opisso, Nonell, Rusiñol… Ellos dieron fe con 

sus obras de lo que sucedió durante unos 
años en los que vibró el sentimiento artístico 

de Barcelona y el de un local lleno de 
inspiración. 

Els 4 Gats fracasa... o no? 

Pero Pere Romeu era un idealista y no un 

hombre de negocios práctico. Parece ser que 
si alguien no tenía dinero para pagar la 
consumición no lo tenía en cuenta ni le hacía 

lavar los platos. Además, los que pagaban 
abonaban un precio muy reducido. Así cada 

día había menos ingresos y se acumulaban 

más deudas. 

Hasta que 
en junio de 
1903, cerró 

la cervecería 
que había 

abierto con 
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tanto entusiasmo en 1897. El cierre dejó 
sorprendidos a todos los barceloneses. Pere 

Romeu se dedicó a otras actividades como el 
automovilismo pero continuó siendo pobre 

hasta su muerte, el año 1908, de 
tuberculosis. 

 

A pesar de ello fue abierto a finales de los 
70. En el 89 cambió de dueño y se renovó 
en proyecto, consolidándose como un centro 

gastronómico, cultural y turístico de 
importancia en la ciudad. 
 

Locales singulares como patrimonio cultural 

Barcelona es una ciudad reconocida 

mundialmente por la dispar arquitectura de 
sus edificios. Grandes arquitectos de todos 
los tiempos, de fama internacional, han 

proyectado sus obras en la ciudad condal y 
han traspasado la frontera entre lo que es 

un edificio singular para pasar a convertirse 
en patrimonio artístico de Barcelona. 
El continuo goteo de tiendas con encanto 

que anuncian su inminente cierre ante la 
imposibilidad de renovar las rentas de 

alquiler a precio de mercado por la entrada 
en vigor de la ley de Arrendamientos 
Urbanos (LAU) ha obligado a los 

comerciantes a actuar.  
 

Los primeros casos con los que han decidido 

batirse la administración es el de la 
chocolatería Fargas, en activo desde 1827 
en este mismo local, y la filatelia Monge, 

en la esquina de Boters y Pi, en Ciutat Vella. 
Ambas están afectadas no sólo por el fin de 

los contratos de alquiler, que expiran a final 
de año, sino también por un plan de reforma 
del inmueble que precisamente aprobó el 

pleno del Ayuntamiento. 
 

Hay varios comercios emblemáticos, aquí en 
Barcelona, que se tendrán que cerrar a raíz 
de este problema. Es una lástima que estos 

edificios con tanta historia no sean 
respetados como es debido, siendo unas 

joyas arquitectónicas únicas en 
nuestra c iudad, y un 
patrimonio para los ciudadanos 

o barceloneses en general. Los 
comerciantes aseguran que 

hay motivos suficientes para 
salvaguardar los locales, ya 
que el propio Ayuntamiento ha 

r e c o n o c i d o  s u  v a l o r 
patrimonial. 



UN PINTOR DE SANT MARTÍ: ROS I GÜELL // 
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El pintor Antoni Ros i Güell 

va néixer el 28 de març de 
1877 al carrer de L'Església 
(avui desaparegut) de Sant 

Mart í de Provençals, 
municipi que seria agregat a 

Barcelona l'any 1897. Va 
estudiar pintura a la Llotja 
de Barcelona entre els anys 

1891 i 1896, completant la 
seva formació a París (on va 

treballar al taller d'un 
decorador) i a Roma.  
Durant la primera dècada 

del segle XX va destacar ja 
com a pintor paisatgista, exposant la seva 

obra a la prestigiosa galeria barcelonina Sala 
Parés (encara existent). Durant 30 anys va 
combinar les exposicions a Barcelona amb 

Exposicions Nacionals i Universals. 

En el camp arquitectònic, va dissenyar la 
decoració de la "Antiga Casa Figueras", 
establiment modernista a les Rambles. 

Aquest treball va ser la seva única 
i n t e r venc ió  a r qu i t e c tòn i c a  ,  i 

curiosament,  la seva obra més coneguda 
pel gran públic. 
 

Va treballar com a escenògraf fent decorats 
per obres teatrals i de quatre de les 

primeres pel·lícules del cinema en català. 
També va realitzar Pessebres Monumentals i 
Diorames (escenes en miniatura de la vida 

diària en 3 dimensions). 

 

Durant la guerra, les sales 
d'exposicions de Barcelona van 
aturar les seves activitats 

pictòriques.  L'escassa pintura que 
aconseguien vendre era a canvi de 

mercaderies i queviures.  
 
La seva vida  estava molt vinculat 

a Badalona, ja que hi va heretar 
una mas ia fami l iar ,  Can 

Miravitges, originaria del s. XI y 
reformada al s: XVII. Allí va viure, 
hi tenia el seu taller i hi va morir 

l’any 1954. 
 

L’any 2004 va ser objecte d'un estudi i d'una 
exposició antològica a Badalona, que va 
reunir una seixantena d'obres de col·leccions 

particulars i de la col·lecció del Museu de 
Badalona, la institució que més obres 

posseeix del pintor. 
 
El Museu de Badalona organitza visites 

guiades a la masia on estan oberts al públic 
el celler, les premses, la sala de cups, les 

estances nobles i altres espais de l'edifici, 
entre ells l'estudi de Ros i Güell. L’edifici 

acull la seu de l'Escola de Natura Can 
Miravitges, que porta a terme programes i 
activitats de sensibilització mediambiental.  

Montse Cuello  
Mari Álvarez  
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PLAÇA CONXITA BADIA // Antonia Navarro 

El 1966 Francisco Franco va lliurar les 4.500 

habitatges de la Pau. L'acte es va celebrar 
on està ubicada la Plaça Conxita Badia. 
Primer tenia gronxadors, tobogans, bancs 

i ,fins i tot, una font. Però amb el mal ús, el 
parc es va deteriorar. Quan va arribar l'hora 

de posar nom als carrers i places, les filles 
de Conxita Badia van demanar que una de 
les places portés el nom de la seva mare. El 

dia de la inauguració es va posar la placa 
amb el seu nom, en un emotiu acte, 

amb la presència del regidor del 
districte Francesc Narváez, música, la 
veu de fons de la soprano catalana i 

l'assistència de les seves filles. El 
renovat parc tenia zones verdes i 

bancs de fusta. 
 
Aquest any han tornat a renovar els 

equipaments amb una zona infantil 
tancada i terra de suro. 

 

Conxita Badia i Millàs (1897-1975) 
ha estat una de les sopranos més 

destacades del segle XX. Alumna 
d’Enric Granados, Pau Casals i Manuel 
de Falla, actuà als principals escenaris 

del món. Intèrpret de diversos 
gèneres: música de cambra, lieder, 

oratoris i cançó popular catalana, 
espanyola i llatinoamericana. També 
va ser una excel·lent pianista i una 

important professora de cant, amb deixebles 

com Montserrat Caballé, transmetent una 
musicalitat excepcional i una dicció perfecta. 
Casada amb Ricard Agustí Monstech, va 

tenir tres filles: Conxita (que morí fa 3 
anys), Mariona  i Carmen. El 2012 s'estrenà 

el documental Conxita Badia no existeix, 
com a reconeixement. La seva col·lecció 
d'enregistraments sonors i partitures es 

conserva a la Biblioteca de Catalunya. 

CALAIX DESASTRE 

 

 2 quilos de codonys 

 1¾ de sucre 

 

Sense pelar es parteixen els codonys en 
quatre trossos, es treuen les llavors i es 

posen en una olla amb aigua, que els 
cobreixi, fins que estiguin cuits. Si l'olla és a 
prensió, quan comença a xiular, 10 minuts. 

 
Quan estan cuits es posen a escórrer, es 

treu la pell i es passa per un passapuré o es 
tritura amb túrmix.  

Després es posa en una cassola els codonys, 

el sucre i es remou fins que queda color 
marrò, repartir en recipients i posar a la 
nevera perquè qualli. 

RECEPTA DE CODONYAT // Carme Sentenà 



ALUMNES, DE QUINA MENA? // Lluís Romance 
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Gran part dels alumnes adults de la nostra 
escola van tenir una escolarització curta, 
inexistent de vegades. Algunes d’aquestes 

persones han tingut l’empenta i la voluntat 
suficient per alfabetitzar-se ja de grans. Però 
tornar a l’escola és quelcom que és fa difícil: 

cal entendre moltes coses, recordar moltes 
instruccions, mecanismes i procediments. 
Especialment a les classes d’informàtica. El 

món digital té quelcom que esvera a les 
generacions que no han pujat envoltades amb 

les noves tecnologies. 
 
Ja tinc ganes de conèixer els meus alumnes. 

Però la meva sorpresa és que es presenten 
com a alumnes maldestres, poc espavilats. 
M’expliquen que no entenen les coses, que no 

capten i que no retenen. Jo els pregunto per 
aquesta actitud. I ells i elles s’afirmen. 
Ràpidament, jo em planto. Jo vull una altre 

mena d’alumnes. 
  
Sovint a les classes algú exclama esglaiat: Ho 

he trencat! Ho he destrossat! Ho he esborrat! 
Que en soc d'inútil! No tinc solució! Jo els miro 
i els pregunto si estan en una classe 

d’informàtica o en una classe d’interpretació 
teatral. Em miren sense entendre. 
  

Jo me’ls miro. Els dic que són persones grans, 
amb un llarg camí recorregut. Els pregunto si 
la seva vida ha estat regalada o han hagut de 

lluitar i treballar de valent. Si és gaire fàcil 
tirar endavant una família. Els dic que estic 
ben segur de les seves capacitats. Comencen 

a reflexionar. 
  
Malgrat tot, els i les alumnes insisteixen. Són 

grans, ja no tenen la mateixa memòria, no 
tenen el cap on l’han de tenir; en definitiva, 
que no creuen que aprendran res. Aquí és on 

jo m’exclamo!!! Venir a classe a no aprendre 
res! Perdre el temps d’aquesta manera! Em 
torno a plantar, i els dic que no vull a la meva 

classe alumnes que venen a no aprendre. 
Continuen sense entendre’m. 

Les persones grans noten que no es 
concentren ni memoritzen com abans. És llei 
de vida i s’ha d’acceptar amb l’orgull d’una 

vida ben viscuda. Però un pot decidir entre 
renunciar a les seves neurones en una rendició 
total i conformar-se amb ser un moble o bé 

exercitar-les, pensant i resolent problemes, 
enfrontar-les noves situacions.  

Aquí jo els plantejo si venen a l’escola a 

autocriticarse-se, a estressar-se, o bé a passar 
una estona agradable, relacionar-se i xerrar 
una estona, a exercitar les neurones i a 

conèixer coses noves. La resposta és obvia. 
Doncs, quina es la raó del No? No ho sé fer, no 
em surt, no ho entenc, no ho aprendré... 

Programar-se un mateix amb aquestes idees 
és un desperdici. 
  

Que tal si preferim el Sí? Ho faré, ho 
disfrutaré, estaré relaxat. Encara que em costi, 
encara que entengui, de moment, només una 

part, encara que no se'm quedi tot, encara que 
hagi de insistir. Tenim dret a ser gran, a anar 
al nostre ritme i gaudir-ne. Sense demanar 

excuses per no ser joves, ràpids i àgils. 
  
El primer que he prohibit a les meves classes 

És cridar el professor en ple atac d’ansietat. 
Així que quan no entenen el que ha passat, 
han de respirar profundament, mirar-se la 

pantalla i intentar esbrinar-ho. Si no poden i 
em criden en calma, jo vaig a ajudar-los. Oi 
que amb tranquil·litat tot és més fàcil i s’entén 

millor? 
  
Després he prohibit les paraules negatives 

(pallús, inepte, cazurrillo... especialment si se 
les apliquen a ells mateixos). Després els he 
prohibit els No. Finalment he prohibit els 

alumnes que no poden, que no entenen i que 
no aprenen. Vosaltres mateixos, els dic. La 
propera setmana haureu de ser alumnes que 

vinguin a aprendre i gaudir, encara que sigui 
poc a poc i amb equivocacions. No és molt més 
agradable així? 

  
Els meus alumnes venen amb una somriure, 

relaxats i més segurs de sí mateixos. A 
aprendre, encara que sigui una mica, i a 
aprofitar l’estona i la vivència. 

Tot és o una oportunitat para créixer o un obstacle que 

evita que creixis. Pots decidir.-Wayne Dyer.  


