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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

 

 

Que els temps canvien és una evidència que percebem a mida que ens anem fent grans. Els 
més joves de la nostra família ens ho recorden cada dia i a la feina també ens adonem que no 
podem actuar sempre de la mateixa manera, doncs l’alumnat per al qual treballem és, en 
gran part, diferent cada curs i els recursos dels que disposem també canvien. 

Aquest curs 2019-20, sens dubte, el recordarem sempre, per la inimaginable experiència vis-
cuda, l’enorme aprenentatge de vida que n’hem fet i, en molts casos, el canvi profund que 
hem experimentat en redescobrir allò que veritablement és essencial per a les nostres vides. 

Durant els llargs dies de confinament ens varen arribar centenars, potser, milers de missat-
ges a través dels nostres mòbils. Entre tants i tants, en destaquem l’adaptació d’un poema 
d’en Dídac Bueno que recordem més o menys així:  

“Era l’11 de març de l’any 2020, els carrers es van anar buidant, les botigues tancant i la gent 
ja no sortia... però la primavera no ho sabia i les flors seguien florint, el sol brillant, les ore-
netes tornant i el cel s’acoloria de rosa i de blau. Al matí es pastava el pa i es fornejaven els 
melindros, es feia fosc cada dia més tard i al matí la llum entrava aviat a través de les fines-
tres. 

Era l’11 de març de 2020, la gent es posava malalta i cada cop hi havia menys espai als hos-
pitals. Tothom va quedar en quarantena obligada, els avis, les famílies i també els joves i 
els nens, llavors la por es va fer real i tots els dies semblaven igual... però la primavera no 
ho sabia i les roses van tornar a florir. 

El plaer de menjar junts va ser descobert una altra vegada i el de llegir deixant volar la ima-
ginació. Els joves estudiaven connectats, hi va haver qui va deixar de fer tractes amb la ig-
norància, qui va aprendre un nou idioma i qui va entendre que estava estimant de veritat, 
separat de la vida. 

Va ser l’any en què vàrem entendre la importància de la salut i dels afectes, l’any en què el 
món va semblar aturar-se... però la primavera no ho sabia i les flors van donar pas als 
fruits. 

Aleshores va arribar el dia de l’alliberament, vàrem sortir al carrer amb llàgrimes als ulls i 
ens vàrem adonar que estàvem estimant al nostre veí com si fos el nostre germà. Va ser lla-
vors que va arribar l’estiu... “ 

 
Tingueu molt bones vacances i ens retrobem al setembre! 

                                   

                                                                L’equip directiu 
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Els dies previs a la sortida de final de curs, tots 

miràvem al cel... Virgínia, plourà o no plourà? Esperem que 

tot surti bé... Laura, els autocars estan avisats a l'hora i lloc 

indicat? Afirmatiu! (La Laura és una crack organitzant i ho 

tenia tot sota control!). Juanjo, la càmera de fotos a punt? 

Dolors, ens queda alguna plaça lliure encara a l'autocar? 

 Estàvem tots tan entusiasmats en aquesta sortida... no 

hi ha dubte que quan el CFA organitza alguna activitat, es fa 

de cor i es posa tota la bona voluntat del món! Cal dir que al 

darrer hi ha un gran equip de persones treballant, qui de tots 

millor!   

Finalment va ploure... (tot no pot sortir perfecte!); però 

eren tants els sentiments trobats i la il·lusió que tothom 

teníem de passar un dia junts que ni de la pluja ens vam 

adonar... la Inés, que després de tants mesos de baixa 

tornava ja quasi recuperada a gaudir del dia amb nosaltres; 

els alumnes que acabàvem la seva experiència al CFA amb el 

títol sota el braç; l'Esther que des de Manlleu venia a passar 

el dia amb tots nosaltres.          

... I els autocars del CFA, van arribar al Món Sant Benet! 

Les cares de felicitat entre la gent eren més que evidents. 

Sempre és agradable trobar les persones amb qui passes 

tantes hores en un escenari diferent al lloc de treball. Però... 

un moment? On està el grup d'instrumental de les "senyores 

del Josep" Ah!! Aquí les tenim, totes ben pentinades i amb les 

seves millors gales! Per favor, mirem de no perdre'n cap! 

(M'encanten aquestes dones... són tan gracioses!)  

La visita va començar amb una petita exposició de la 

Fundació Alícia (el nom ve del joc de paraules ALI-

mentació i cièn-CIA). Aquesta fundació es dedica 

principalment a la innovació tecnològica culinària, a la 

millora dels hàbits alimentaris i a la valoració del 

patrimoni gastronòmic. Interessantíssim també per a 

a q u e l l s  q u e  m a l a u r a d a m e n t  p a t e i x e n 

intoleràncies alimentàries, aquells a qui els interessa tot el 

fet relacionat amb l'àmbit culinari. 

Seguidament, ens vam endinsar en una meravellosa 

visita guiada pel monestir de Sant Benet, que alberga una 

fascinant arquitectura de l'època medieval (recordo un 

impressionant claustre amb moltíssima vegetació que em 

va deixar bocabadat!). A més del nostre guia, la visita va 

estar acompanyada d'un innovador muntatge audiovisual 

que ens va teletransportar a la vida dels monjos en 

aquella època. 

I per fi, hora de dinar!! Des del Món Sant Benet ens 

vam desplaçar fins al restaurant Mas Can Vila, ubicat a 

Artés, on vam gaudir d'un excel·lent menú de la terra: 

embotits casolans, cansalada, pollastre a la brasa... Com 

diria Jesulín, "con dos palabras: "IM-PREZIONANTE!". La 

Glòria i la Sílvia van quedar espantades quan ens 

portaven tant de menjar!    

Recordo aquesta sortida amb tanta tendresa... I és 

que ho vam passar d'allò més bé!!  
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Excursió fi de curs:  
Mont St. Benet 

Javi Esteban . Professor. 
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El monasterio benedictino de Sant Benet de Bages, 

situado en el municipio de Sant Fruitós de Bages, es uno de 

los conjuntos monásticos de la Edad Media mejor 

conservados de Cataluña. 

Fundado en el año 960 por los nobles Sal·la y Ricardis 

fue consagrado en el año 972 con una primera iglesia 

prerrománica que en el siglo XII fue sustituida por la actual 

iglesia de estilo románico, construyendo también un 

claustro de pequeñas dimensiones recogido y acogedor y 

conformado por 64 capiteles todos ellos esculpidos y, hoy 

en día, originales. 

El siglo XVI resultó ser una época de esplendor para 

el monasterio con el abad Pere Frigola que impulsó 

grandes reformas en todo el conjunto del monasterio, 

erigiendo el sobreclaustro y el Palacio del Abad.  

El año 1594 Sant Benet de Bages se anexionó al 

monasterio de Montserrat y durante los siglos XVII y XVIII 

funcionó como escuela de artes y residencia de monjes 

ancianos, época en que el monasterio siguió creciendo con 

la construcción del Edificio del Mediodía ya de estilo 

barroco. 

En el año 2000 el monasterio de Sant Benet de Bages 

fue adquirido a los herederos de la familia Casas por Caixa 

Manresa, que lo estudió, lo restauró y lo integró en el 

conjunto de Mon Sant Benet, inaugurándolo al público en 

noviembre del año 2007. 

La excursión al monasterio fue maravillosa, vivimos 

un día para recordar, no solo porque estuvo lloviendo todo  

No m'agradaria acabar aquest article sense donar les 

gràcies a tot el meu alumnat del curs passat i sobretot als 

meus companys del CFA. Gràcies per donar-me 

l'oportunitat de treballar amb vosaltres, gràcies per acollir-

me tan bé i gràcies per regalar-me un any de vivències 

inoblidables! 

 

 

El món medieval de St. Benet  
Angeles Gómez. Anglès 1-M 
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Una trobada informal 
Dolors Castellà. Tutora de GES-II 

el día sino por la belleza tanto del monasterio como del 

paraje donde está situado. 

Después de disfrutar de estas maravillas, a los que nos 

gusta la gastronomía, nos dieron un curso de cómo combi-

nar alimentos, incluida alguna que otra prueba, y más tarde 

hicimos una fantástica comida juntos, alumnos y profeso-

res, durante la cual cada uno/a expresó su vivencia de ese 

día. Comimos, bebimos y reímos. 

Un recuerdo inolvidable!!!. 

Una vegada més, ens reunim personal docent i alum-

nat per celebrar la festa de final de curs. Quan comencem al 

setembre, tenim un llarg camí al davant i sembla que serà 

costerut; però anem salvant petits turons i sense adonar-nos

-en massa, ens trobem al mes de juny. 

Enguany, hem recuperat la celebració de la festa al 

pati de l'escola, ja que els darrers anys, l'havíem feta al Mer-

cat Vell.  

 

El pati té l'atractiu que és a l'aire lliure, i en aquesta 

època de l'any, quan el dia és llarg i gaudim de moltes 

hores de claror, ve molt de gust estar a fora. No ha estat un 

mes de juny especialment calorós, de fet havíem quedat a 

les set, per evitar les hores de més calor i en realitat, no en-

 vàrem passar gens.  
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Com cada any, el passat 13 de juny de 2019 vam po-

der assistir i gaudir de la “Festa de final de curs” a l'Escola 

d'Adults. Les festes de l'escola són una excusa perfecta on 

estudiants i mestres, podem gaudir en un ambient més 

relaxat  i sense presses de la companyia dels alumnes d'al-

tres cursos i de la de tots els professors, sense oblidar-nos 

de la Marga, la nostra conserge preferida. 

L'escola va posar una parada amb dolços i pastes que 

vam poder acompanyar d'un saborós gelat a escollir: de 

vainilla  xocolata o nata. 

Aquest any vam tenir la novetat que l’alumnat que es 

va graduar, va poder recollir el seu títol en una bonica ce-

rimònia d'entrega de diplomes, amb fotos incloses, per des-

comptat. També vam poder dir adéu als professors Ignasi 

Sànchez i Javi Esteban, que van marxar per començar una 

nova etapa en una altra escola. Des de la distància, els de-

sitgem molta sort i fortuna. 

Per si no fos suficient, per amenitzar i animar l'am-

bient, va venir el cantant Richard Cure de Mollet del 

Vallès per fer-nos ballar i moure l'esquelet, 

En definitiva, una festa sempre és una excusa formi-

dable per al retrobament de companys, amics i familiars i, 

què som en aquesta estimada escola sinó una gran famí-

lia? 

 

S
O

R
TI

D
E
S
–
 A

C
TI

V
IT

A
TS

 

La novetat d'aquest curs és que vam fer un acte de 

Graduació, amb birrets inclosos, per als alumnes que acaba-

ven ensenyaments: GES, GS, AU...Els tutors i tutores en-

s vam fer fotos amb els grups i va ser un moment especial-

ment emotiu i satisfactori, sobretot per al professorat que 

els havía acompanyat durant la trajectòria. També van par-

ticipar-hi l'Àngels i l'Àlex, que han format part del professo-

rat del centre.  

 Després del berenar degustàrem els gelats de la gela-

teria ambulant, que estava instal·lada al pati de l'escola. 

I finalment, el músic Richard Cure ens va animar amb can-

çons conegudes, divertides i engrescadores, que ens van 

portar a moure'ns per la pista de ball: balls individuals, amb 

parella, amb grup...fent que alumnat i professorat ens ba-

rregéssim a la pista. De fet, cal dir que alguns/es alumnes 

ens van superar al professorat en ritme i moviment. 

Sempre és agradable passar una estona amb les persones 

que has compartit tant durant el curs: feina i estrès, però 

també bromes i rialles. És una experiència que queda i atan-

sa a les persones, ja que descobrim altres aspectes a part del 

purament acadèmic.  

A reveure!!!. 

FESTA FI DE CURS  
Sònia Gutiérrez. Anglès 2 F1-T 
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 25 de novembre: ESTIMAR EN LLIBERTAT 
Rosa Mª Albiol. Anglès... 

Sovint la gent em pregunta si sóc feliç i jo hi responc 

que sí amb sinceritat. Què és la felicitat?, em pregunten tot 

seguit i contesto: - Viure la vida en colors i no en blanc i 

negre!         

La primera vegada que vaig arribar a aquesta 

escola i vaig entrar al pati, hi havia moltes dones, 

senegaleses, musulmanes, alguna em va semblar 

russa o d'Europa de l'est, andaluses, catalanes, 

... Recordo que vaig pensar que el pati estava ple 

de colors, les dones omplim la vida de colors. No-

saltres som color, llum, naixement, fruit i llavor, i 

és per tot això que ens sentim orgulloses del nostre 

gènere.          

De vegades, busquem inspiració en dones il·lustres 

com Simone de Beauvoir o Michelle Obama, però jo la bus-

co en vosaltres, les que seieu al meu costat, les que veneu 

fruita al mercat, les que em pentineu, ... centenars de dones 

reals que teniu conviccions, que lluiteu perquè la vida de 

les vostres filles sigui millor que les vostres pròpies vides i, 

per això, les prepareu per ser independents, per estimar des 

de la llibertat i la seguretat en elles mateixes.          

En la nostra fragilitat està la nostra fortalesa, tot i que 

des de fa segles patim desigualtats, silenci, indiferència, 

negació i dolor. El masclisme és el culpable de tot aquest 

patiment que encara persisteix, però nosaltres, hereves de 

les dones que ens han precedit, tenim el deure de lluitar 

contra aquesta xacra social que ens maltracta i, fins i tot, 

ens mata.       

Unim les nostres veus i les nostres accions com hem 

fet avui, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència 

envers les Dones, en llegir un manifest, per fer de la Terra 

un lloc millor on viure plegats, dones i homes que s'estimen 

amb llibertat!  
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Una vez más la maratón de TV3, nos hace vibrar con 

un torbellino de emociones. Este año se centra en las enfer-

medades minoritarias; éstas afectan a 5 de cada 10000 per-

sonas e incluyen muchas enfermedades diferentes entre sí, 

que suelen ser muy graves, crónicas, progresivas y discapa-

citantes. 

En la actualidad hay unas 7000 enfermedades diferen-

tes y en un 80% son de origen genético, y en su gran mayor-

ía son hereditarias. Cuando se detecta la enfermedad no 

tiene un tratamiento específico y los medicamentos que se 

usan se denominan huérfanos, porque cada una de estas 

patologías afectan a muy pocas personas, y el coste de éstos 

es muy alto. 

La gran mayor-

ía son discapacitan-

tes, afectan mucho la 

calidad de vida de 

las personas aqueja-

das y de sus familia-

res. 

Es muy impor-

tante que los pacien-

tes cuenten sus his-

torias, ahí están las de Alba, Edu, Elisenda, Sara y así mu-

chas que nos hacen sentir esa efervescencia de vida. 

A mi me gustaría contar la historia de un amigo muy 

íntimo que no llega a ser una enfermedad minoritaria pero 

casi. 

Un buen día le detectaron un tumor en el canal medu-

lar. Recuerda que cuando le dieron la noticia se le cayó to-

do el mundo al suelo. Te quedas frío, lo primero que pien-

sas, es que se han equivocado, que no va contigo, no puede 

ser, una negación profunda. Una persona deportista, activa, 

un culo inquieto como solían decirle y sin comerlo ni beber-

lo un gran día estando de vacaciones, siente un fuerte dolor 

de espalda, como si le estuvieran clavando un puñal en la 

columna y se le paraliza el cuerpo de cintura para abajo. El 

diagnóstico, un tumor, que está creciendo presionando la 

médula. Del 1 de noviembre al 18 de diciembre que se lo 

extirparon pasó los peores días de su vida, sólo le pasaba 

por la cabeza. ¿Por qué a mí? ¿Saldré de ésta? ¿Cómo que-

daré? ¿Qué será de mi familia? Me contaba mi amigo que se 

le rompió el alma, recuerda que este dolor es incluso mu-

cho peor que el físico, que se sentía impotente, desespera-

do, sin poder dormir, un sinvivir y no dejar vivir. 

En los días que estuvo ingresado antes de la operación 

me contaba que todo en lo que había luchado durante 47 

años se reduce a un instante, no sabes qué hacer ni decir. 

Intentas que las personas que más quieres, tu familia, ami-

gos, no se contagien de tu pesimismo, intentas quitarle hie-

rro al asunto. Pero se sinceró un momento y me contó que 

se sentía como un volcán a punto de explotar, que no podía 

llorar, porque no quería que sus hijos lo vieran, la única vez 

que lo hizo fue en el momento en que se despidió de todos 

previo a entrar. Ya no estaba en sus manos sólo podía de-

jarse llevar por la incerti-

dumbre. Después de una 

operación de más de nueve 

horas, cuando abrió los ojos 

se despertó en una sala os-

cura, fría y al mirar a su 

lado le pareció ver por un 

instante a un ángel. Era una 

enfermera, pero para él, 

como si fuera su ángel de la 

guarda. 

Después de la operación le 

ha quedado una lesión medular, con los mismos síntomas, 

pero sin tumor, que es lo importante. Le quedó un dolor de 

espalda muy intenso, agarrotamientos de las piernas, ca-

lambres, mareos, la lista es igual de larga, pero con digni-

dad la vida sigue y sólo se vive una vez, pero en su caso 2, 

me cuenta. Sólo tiene palabras de amabilidad para todas 

aquellas personas que le han apoyado en todo este tiempo. 

Le gustaría dedicarles una frase que leyó en un libro. El 

amor no es sólo un sentimiento, es también una elección. El mo-

mento de la verdad surge cuando nos encontramos con la oportu-

 La Marató al CFA 
Jose L. Peinado GES-II 
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nidad de querer a alguien sin tener para ello que buscar ninguna 

buena razón. 

Muchas veces le digo que dice frases sin sentido. Y él 

contesta que lleva tanto tiempo sin estar recuperado y sin 

querer aceptar la discapacidad que tiene, sabe que cualquier 

día se dejará vencer en la lucha interna (lo físico y su cabe-

za). Y llegará la aceptación. 

Se sinceró un día y comentó que hoy por hoy es más 

importante no fracasar en lo que uno ama que tener éxito en 

lo que los demás esperan de él. 

La única terapia que veo que le está funcionado es 

estudiar, pero más que estudiar es la relación con otras per-

sonas, compartir experiencias, ver y sentir que muchos 

compañeros también se esfuerzan para conseguir un objeti-

vo, una meta. 

Para él, su objetivo hoy en día es salir del socavón en 

el que está, aceptar su discapacidad y afrontar la vida como 

llega, día a día.  No os he dicho que mi amigo es bastante 

tímido y le cuesta mucho hablar de sus cosas personales, 

está haciendo un esfuerzo enorme, por no decir, dantesco. 

Tiene miedo de volver a pasar por lo mismo, pero será por 

las pastillas que está tomando que siempre intenta buscar lo 

positivo de la vida. A mi ya me gustaría que me dejase al-

guna, para poder decir lo que pienso le guste a quien le 

guste. 

Esta es una historia como muchas miles y miles que 

cada día están en la lucha contra la enfermedad, sólo pido 

que no se desanimen, que nunca pierdan la esperanza . Y 

hacer una reflexión: me gustaría que toda persona enferma 

pueda tener su ángel de la guarda . El mío ha sido mi mu-

jer, mis hijas, mi madre, toda mi familia, no me quedan 

palabras de gratitud para todas ellas, ya sólo me quedan los 

hechos. …...❤❤❤ 

 

Des de Creu Roja Mollet, volem agrair al CFA i  a tot 

l'alumnat, la vostra col·laboració en la Campanya de Jogui-

nes, déu-n'hi-do la quantitat de joguines que ens veu donar! 

Cap nen de Mollet, es va quedar sense. Alguns fins i tot van 

tenir la gran sorpresa que Ses Majestats els hi portessin a 

casa.       

Jo mateixa vaig acompanyar al Rei Baltasar en les se-

ves visites i va ser tan graciós veure als nens bocabadats i 

amb ulls com taronges, mirant de reüll als seus pares amb 

unes carones d'angelets !        .       

        Un gran regal pogué compartir aquests moments amb 

la canalla. 

Els voluntaris, i voluntàries guiades per personal 

tècnic de Creu Roja, participem a diverses tasques durant 

l'any, tenim sempre les portes obertes per explicar les nos-

tres activitats, cadascú pot tria la que més l'atrau.        . 

I a tu, t'agradaria ser voluntari/a? Truca'ns i t'informaren. 

 

A n n a  C o r t é s           .           

Creu Roja Mollet del Vallès, Baix Vallès 

Telèfon 935 44 53 56 

 

 Cap nen i nena sense joguina 

 Anna Cortés. PAU 
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Aquest curs, 

malgrat haver 

deixat de treballar 

al CFA Mollet 

l’any passat, vaig 

tenir la sort de ser 

convidada a la 

tradicional sortida 

anual que l’Escola 

fa al teatre. El dia 11 de desembre vam anar amb autocar a 

Barcelona, al teatre Condal, a veure la divertida comèdia 

“El pare de la núvia”, dirigida per Joel Joan i Hèctor Clara-

munt. L’obra està feta a la mida del seu principal protago-

nista, el genial Joan Pera, al que no li fa falta dir res graciós 

per fer-nos riure: n’hi ha prou amb els seus gestos i ganyo-

tes per desencadenar un corrent de simpatia que ens puja el 

bon humor.  

Es tracta d’una comèdia d'embolics familiars on el 

Joan Pera interpreta el paper d’un exitós empresari català 

que vol celebrar la boda de la seva filla a lo gran. Entre la 

filla (Anna Carreño), una noia moderna que vol una cele-

bració senzilla, i el pare, que vol un bodorrio es creen situa-

cions còmiques. La cosa es complica quan un dia abans de 

la boda el pare s'assabenta que la mare del nuvi és una anti-

ga amant seva, amb la qual va tenir relacions nou mesos 

abans que naixés el seu futur gendre (Marc Rius). El pare 

creu que els nuvis són realment germans, però no s’atreveix 

a confessar la seva paternitat. 

L’obra té moments molt còmics, protagonitzats per 

Joan Pera i el seu secretari i mà dreta en escena (Pep Sais). 

Es veu que entre ells hi ha una complicitat humorística que 

no saps si forma part del guió de l’obra o bé és que tots dos 

estan improvisant sobre la marxa. 

Com era d’esperar d’una comèdia dolça, al final surts 

del teatre amb bon sabor de boca. 

Espero que quan passi aquesta estranya i difícil situa-

ció puguem tornar tots plegats a veure una altra divertida 

comèdia. 

Una nit al  
TEATRE 

À. Suárez. Ex-professora  
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Va ser un dia molt emocionant per mi. No m'havia 

tocat mai res i no me'n sabia avenir. 

Era la festa de Nadal de l'escola i es va organitzar 

com cada any el sorteig d'una panera per col·laborar amb 

la Marató de TV3. Després d'haver escoltat un concert ex-

traordinari, jo estava d'espectadora mentre anaven fent la 

rifa quan, de sobte i sense ni imaginar-m'ho, vaig sentir el 

meu nom.         

       M'havia tocat una selecta i esplèndida panera i 

no m'ho podia creure! Va ser una barreja d'emoció i 

nervis a la vegada. Mentre anava cap a l'escenari a 

recollir-la tremolava i no sabia ni què dir... Només 

pensava en què content es posaria el meu fill quan la 

veiés i en què el primer que faria en arribar a casa 

seria trucar a les meves filles per compartir amb elles 

aquella gran i l· lusió!       . 

       Vaig tenir la sort que uns companys es van oferir 

a acompanyar-me fins al cotxe, perquè no podia 

portar-la jo sola.              

       La veritat és que va ser un dia molt especial, això 

no acostuma a passar gairebé mai i aquell dia jo vaig 

ser molt afortunada.. 

       Vull agrair a tot l'equip de l'escola la bona feina 

que fan durant tot l'any i donar-los també les gràcies 

per organitzar festes, amb aquests gestos solidaris, on ens 

ho passem molt bé.                .     

 

                 MOLTES GRÀCIES ! 

    La panera SOLIDÀRIA 

   Olga Greuges. Anglès F3-M 
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L'activitat organitzada per l'escola el dia 19 de Desem-

bre em va agradar tota en general.  

L'actuació dels alumnes de l'Escola de Música de Mo-

llet del Vallès, em va sorprendre bastant, ja que, tot i ser tan 

joves, van tocar molt segurs. 

Alguns alumnes del nostre centre van fer una lectura 

de poemes que crec té molt de mèrit perquè no és fàcil pu-

jar dalt de l'escenari. 

Amb la xocolatada i la rifa de la panera del final, vaig 

passar una molt bona estona. 

Aquestes activitats serveixen per trobar-nos amb els 

companys en un altre entorn, fora de l'escola. També valoro 

les persones que promouen aquestes activitats perquè, su-

poso, hi ha molta feina darrera d'organització, contractació, 

gestió, etc.                

L'any que ve hi penso tornar!!! 

 

 

NADAL al Mercat Vell  
Pilar Salanueva. Anglès 1-M 
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A principis de febrer d'enguany l'escola 

va realitzar una excursió per conèixer alguns 

dels indrets de la nostra història, 

concretament, la batalla de l'Ebre de la tràgica 

guerra civil que va tenir lloc entre 1936 i 1939, 

que va enfrontar famílies contra famílies. 

Aquest fet va canviar la vida de la població 

e s p a n y o l a  p e r  s e m p r e . 

Bé, ara anem el que ens interessa, que és la 

nostra sortida.  

El punt de partida d'aquesta excursió 

prometia ser de gran interès, però no tot va 

anar tan rodó. Va ser una experiència amb moltes 

dificultats, començant per les hores que li vam dedicar a 

les visites que van ser de 13 hores, amb la qual cosa els 

nostres cossos van acabar rebentats.  

El lloc d'arribada estava lluny de la nostra escola i 

això va fer que li dediquessim moltes hores. Potser s'hauria 

fet amb més tranquil·litat si ens haguéssim quedat a 

dormir per la zona i no fer les visites a correcuita.  

La nostra guia, l'Assumpta Montellà, s'anava 

canviant constantment d'autocar, per comentar-nos els 

detalls de 

l e s 

situacions 

que es van 

viure per 

les zones 

en què 

a n à v e m 

avançant. 

Com veieu, una realitat rocambolesca.      

Per si la cosa no fos suficient, ja abans de començar 

amb les primeres visites, vam tenir la primera experiència 

desagradable. Un dels autocars es va espatllar enmig d'una 

carretera estreta, al costat d'una corba, amb moltes 

persones dins del vehicle, preguntant-se que havia passat. 

Per molt que el conductor intentés fer-lo funcionar, no hi 

havia manera d'arrancar.. 

En aquest cas, vam tenir molta sort què en l'excursió 

féssim servir dos autocars, ja que l'altre vehicle va haver de 

transportar dos cops els grups per portar-los als llocs de 

visita. El fet de viatjar amb dos autocars, va facilitar no 

haver d'esperar el relleu, que com a mínim hauria trigat 

dues hores, enmig de la corba, i per suposat, hauríem 

perdut el dia i la sortida, amb el consegüent malestar per 

part de tots.            

Com veieu, amb el transport dificultós, la sortida es 

va allargar més del compte i els conductors no s'ho van 

agafar massa bé.                

Ara anem al que vam poder visitar. Després de les 

anades i tornades de l'altre autocar, vam poder realitzar la 

primera visita en un dels nombrosos museus sobre la 

guerra civil que hi ha per la zona. Va ser una experiència 

curiosa, encara que el 

museu era petit, ja que 

vam veure com vestien els 

diferents bàndols, quin 

armament utilitzaven i 

quins costums tenien, 

amenitzats amb objectes, 

fotografies, vídeos… 

Després, vam anar a dinar per fer el petit descans que 

necessitàvem. 

A la tarda la visita ja va ser més concreta en poder 

veure els llocs en què realment es va efectuar l'anomenada 

La batalla de l’Ebre 
J. Serra. Professor 
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El dia 12.02.2020 vam fer una sortida amb el CFA Mo-

llet del Vallès. Vam visitar el Centre d'Interpretació de la 

"Batalla de l'Ebre" a Corbera d'Ebre, on hi havia una gran 

quantitat de material interessant sobre aquest esdeveni-

ment decisiu.  

Després de dinar vam estar passejant pels carrers del 

"Poble Vell" de Corbera d'Ebre, que durant la batalla de 

l'Ebre va ser bombardejada i va quedar totalment destruï-

da.  

Una mica més tard, vam anar a visitar unes trinxeres, 

i, ja per últim, un cementiri on estaven soterrats soldats dels 

dos bàndols, el Republicà i el Nacional. Els enviats pels 

Republicans van ser joves de setze, disset i divuit anys, una 

generació i una lleva coneguda com la "Quinta del Bi-

berón". 

Els Republicans volien que esclatés la guerra a Europa 

i esperaven que els països lluitessin contra Alemanya i que 

donessin suport a la Guerra Civil Espanyola. La realitat és 

que l'únic país que va recolzar al bàndol Republicà Espan-

yol va ser la Unió Soviètica... la resta dels països aliats no 

els van ajudar i van haver de rendir-se.        

La guia va concloure la jornada dient que ni tots els 

Nacionals eren dolents ni tots els Republicans eren bons i 

que la guerra és l'últim escenari al qual s'hauria d'arribar. 

En definitiva, és bo que recordem la història i els successos 

del passat per tal de no tornar a repetir els mateixos errors. 

batalla de l'Ebre. Vam visitar el poble derruït de Corbera 

d'Ebre en què vam poder constatar els veritables efectes de 

la guerra. També les trinxeres, en les 

que els soldats intentaven seguir amb 

vida i lluitaven contra l'enemic. I  en 

últim lloc, vam visitar una mena 

d'ossari o cementiri, en el qual es 

recollien tots els ossos humans que es 

trobaven, es veu que en grans 

quantitats, per la zona.  

La nostra guia ens explicà que 

s'analitzava l'ADN per descobrir a 

quina família pertanyien i poder 

retornar-los a les diverses famílies, 

siguin del bàndol que siguin. 

Com a cosa curiosa fer constatar que 

en els últims anys, hi ha molt interès 

per recuperar la memòria històrica. 

Com podem veure hi ha molts museus 

dedicats a la guerra civil espanyola, així com la recuperació 

de petits indrets, que encara queden, sobre aquells anys tan 

fatídics. Però han hagut de passar molts anys en 

què aquest interès ha quedat submergit o 

enfonsat i no es mostrava pas tot allò que va 

passar. Potser pel ressentiment dels diferents 

bàndols o de les famílies, o per interessos 

d'estat. Gràcies a aquesta deixadesa s'han 

perdut llocs de gran interès com refugis, 

aeròdroms, quarters dels diferents bàndols, 

hospitals, armaments…        

        Per sort, sempre teníem algun avi o 

persona gran que ens comentava aquells llocs 

que ja no existeixen o coses que havien 

passat,que ens podíem fer pensar o imaginar, 

encara que fos una mica, la dura realitat de la 

Guerra Civil Espanyola. 

 Del bressol a la batalla 
R. Jiménez. GES-II 



Vivències del CFA Mollet del Vallès 

19 

S
O

R
TI

D
E
S
–
 A

C
TI

V
IT

A
TS

 



Vivències del CFA Mollet del Vallès 

20 

Aquest any a l'excursió cultural del segon trimestre 

vam rememorar la Batalla de l'Ebre. Va ser molt emocio-

nant per mi, ja que vaig recordar "in situ" un moment de la 

història que va ser crucial i decisiu en el desenllaç de la 

Guerra Civil Espanyola.  

Vam visitar els punts estratègics de la batalla, acom-

panyats de la historiadora Assumpta Montellà. Ella ens va 

explicar fil per randa el que va succeir durant aquells me-

sos de l'any 38 d'una manera senzilla i planera.  

Vam visitar el Museu Memorial, el poble vell de Cor-

bera d'Ebre, destruït per les bombes, on tot passejant vaig 

sentir a la meva pell el calfred dels fets que van tenir-hi 

lloc.             

 

Després, les trinxeres i, finalment vam anar al Cemen-

tiri de Les Camposines, el Memoràndum en record a totes 

les persones que van perdre-hi la vida. 

Per mi va ser un acte solemne commemoratiu a tots 

els que van morir en aquella guerra i, mentre l'Assumpta 

ens anava relatant els fets, els ulls s'omplien de llàgrimes i, 

amb el cor encongit, vam tornar a casa.       

Realment, aquell 12 de febrer va ser un dia molt espe-

cial que no oblidaré mai. 

 

 

L’Ebre: riu de sang 

Rosa Mª Linares. Anglès 2F1T 



Vivències del CFA Mollet del Vallès 

21 

Lo principal para crear un negocio es tener una buena 

idea. Esta debe tener un potencial de rentabilidad. Se trata 

de convertir tu idea en un proceso que genera ingresos y 

beneficios. 

Cuando tenemos la idea de negocio, lo siguiente es 

tener una buena ubicación si el negocio es físico y/o una 

buena publicidad para darnos a conocer.  

Elegir el nombre de tu empresa es importante. Para 

algunos negocios, es una elección fundamental, para otros, 

tiene una importancia más limitada pero el nombre de tu 

empresa suele ser lo primero que ven tus futuros clientes y 

el resto de tus socios empresariales, y por lo tanto siempre 

es acertado pararse el tiempo necesario para reflexionar 

sobre como vas a llamar a tu empresa. 

Para que nuestro negocio funcione correctamente, 

tenemos que pensar en algo que no tengan otros negocios 

de la competencia.  Como por ejemplo, en el caso de abrir 

un taller de coches eléctricos o híbridos con un reparación y 

mantenimiento con costes más reducidos a los que te ofrece 

el concesionario oficial, una relación próxima con los 

clientes y dejar un coche de sustitución en caso que sea 

necesario.  

Hay que tener en cuenta los gastos que conlleva un 

negocio. Es importante hacer una estructura con los gastos 

que puedas tener y los ingresos que puedas obtener.  

Si con tu negocio generas más ingresos que gastos, 

enhorabuena, has conseguido crear un negocio que 

funciona. 

S
O

R
TI

D
E
S
–
 A

C
TI

V
IT

A
TS

 

Taller EFEC 
Sandra Cazorla. GES-II 
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Com cada any, la setmana del 8 de març, Dia de la 

Dona, a la nostra escola vàrem fer una sèrie d'activitats per 

conscienciar-nos, totes i tots, de la necessitat de reivindicar 

la igualtat de gènere perquè, desgraciadament a hores d'ara, 

encara es pateixen desigualtats a la gran majoria dels estats 

del món en ple segle XXI.  

Diferències de gènere que van en detriment de la do-

na, des de l'àmbit del treball, respecte a manca d'oportuni-

tats i sous més baixos, fins al greu problema de la violència 

de gènere envers la dona en l'àmbit familiar i en les rela-

cions afectives.        

Al passadís del Centre hi va haver una exposició de 

fotos on s'hi plasmaven diferents realitats a diversos territo-

ris del nostre planeta, totes elles discriminatòries sobre el 

paper que juga la dona en aquests moments de la nostra 

història.                   

Al llarg de la setmana, a classe vàrem treballar textos 

sobre grans dones de finals del segle XIX i del segle XX que 

van lluitar moltíssim per la igualtat de gènere, aconseguint 

el dret a vot femení i l'equiparació de sous per un mateix 

treball, el que els va comportar a la majoria d'elles un gran 

sacrifici personal.             

Finalment el dia 8 de març, representants d'alumnes 

de cada classe vam fer la lectura compartida del Manifest 

sobre els Drets de les Dones i en contra de la violència de 

gènere al pati de la nostra escola. 

 

 

DIA de la DONA  
Ana Pedragosa. Anglès 1-M 
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Hace meses, mi prima me propuso ir a celebrar el 

Día de la Mujer a Wad-Ras como voluntaria. Al principio 

me lo tomé a la ligera por la emoción de visitar una cárcel, 

pero conforme iban pasando los días y las semanas, los 

nervios y la presión iban aumentando. En ningún momen-

to las ideas que tenía en la cabeza se parecerían a lo que 

me iba a encontrar. 

El día 5 de marzo, me encontré con mis compañeras 

voluntarias en la Fundación Ared, con las que me trasla-

daría hasta Wad-Ras. Los nervios iban aumentando con-

forme llegábamos y, al ver el edificio, todas las emociones 

aparecieron de golpe.  

En la primera puerta, preparadas ya para entrar, 

contactamos con una persona de dentro para que diera la 

orden y nos abriera el primer portón. Un edificio tan simi-

lar al de una escuela en medio de la ciudad de Barcelona, 

que no sabrías que es una cárcel si no fuera por los cuatro 

torreones de seguridad que hay en cada esquina.  

Una vez dentro, los funcionarios nos pidieron la do-

cumentación y nos dieron los pases. Pasamos el tercer 

portón, por el que se accede a los despachos y a la enfer-

mería. Dejamos las cosas en uno de los despachos  y pro-

cedimos, todas juntas, a pasar por el gran portón. Un con-

junto de emociones, que ya no sabía ni diferenciar, me 

invadieron. Un rellano que daba al patio, a las celdas de 

madres y a las escaleras para acceder al resto de celdas.  

Nos dirigieron al patio, a una cantina llena de 

máquinas expendedoras y   material para empezar a pre-

parar el menú de las mujeres. Mientras, las mujeres de la 

cárcel ofrecían un desfile de moda hecho por ellas a traba-

jadores y funcionarios invitados. Nosotras ya preparamos 

los cuatro menús de las madres. Mientras una de ellas se 

preparaba en una esquina del patio para cantar, a mi me 

venía a buscar una de las jefa para guiarme hasta las cel-

das de las madres para llevarles la comida.  

Lo que no esperaba es encontrarme a las madres con 

las visitas y los hijos en medio del pasillo como si nada. 

Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que eran muje-

res tan normales como yo, que en un pasado habían come-

tido algún error y estaban allí para poder cambiar.  

Un niño de diez días, dos niñas de un año a punto de 

ser separadas de sus madres y otra de pocos meses.  

La verdad que las condiciones de las madres tenían 

pinta de ser mucho mejores que las de los demás: habita-

ciones con sofás, ordenador y tele; habitaciones conjuntas 

para los niños al lado de las de las madres y baños comu-

nes.  

Todas agradecidas y muy simpáticas por llevarles la 

comida. Un rato con ellas y sus hijos y vuelta al patio.  

Una vez todo preparado, empezaron a bajar por las 

escaleras y a sentarse como ellas decidieron en las mesas 

preparadas en el patio. Otras se situaron en el pequeño 

escenario con pancartas y guiones para leer el manifiesto 

del Día de la Mujer. Pancartas hechas por ellas sobre leyes 

machistas de otros países, que luego nos llevaríamos a la 

mani del domingo 8 de marzo.  

Al finalizar y ya todas sentadas, empezamos a servir 

la bebida y la comida. Todas muy agradecidas por el tra-

bajo de mis compañeras, pero por desgracia sin ser ellas 

cien por cien por la medicación tomada antes de bajar a 

comer. Algo que también me asombró, el gran porcentaje 

de mujeres extranjeras que eran y las pocas españolas que 

había.  

Después de la comida recogimos y nos retiramos, 

mientras ellas festejaban su día. 

 

 

De voluntaria en Wad-Ras  
Judit López. PAGS-M 
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Sant Jordi és una de les festivitats més estimades de 

Catalunya, que va començar a celebrar-se tal com la co-

neixem a principis del segle XX.          

Centenars de ciutadans surten al carrer a passejar 

entre les parades de llibres, a comprar roses, etc. 

Unes imatges que tots tenim a la ment i que aquest any 

2020 es veuen alterades per la Covid-19. 

Aquest any, el dia de Sant Jordi, l'hem celebrat amb llibres, 

roses i amors confinats.    

 La nostra escola, enguany tan diferent de tots els al-

tres que hem pogut celebrar la nostra estimada festa, ens ha 

regalat a tots els alumnes un vídeo on tot el professorat ha 

enviat un missatge d'esperança i de positivitat amb un fons 

de preciosa música i somriures.       

     Només puc dir en nom de tothom: Milions de 

gràcies per aquest detall tan entranyable. 

I ara anem a fer una mica d'història: 

Tots coneixem la llegenda de Sant Jordi, una llegenda i un 

culte que es remunta a l'edat mitjana. La història del cava-

ller que mata el drac per salvar la princesa. 

La llegenda diu que de la sang que va sortir del drac que va 

matar Sant Jordi va néixer una rosa i, per això se'n regalen 

aquest dia.         

I el llibre? La diada de Sant Jordi associada al llibre 

comença en els primers anys del segle XX per promoure la 

venda de llibres i es va fixar el dia del 23 d'abril en reco-

neixement a Miguel de Cervantes i William Shakespeare, 

data en què van morir aquests dos escriptors tan destacats.  

Tot anirà bé!!! L'any que ve ens trobarem familiars i 

amics pels carrers de les nostres ciutats celebrant contents 

la nostra festa. 

 

St. Jordi 2020 
Montse Mallol. Anglès 2 F1T 

A vegades, podem imaginar com podria ser, disposar 

de temps lliure. També hi ha una dita que diu "vigila amb 

el que desitges perquè es pot fer realitat". Cosa que en el 

meu cas s'ha complert del tot. Per la meva situació i el meu 

estil de vida, els primers dies, i fins i tot diria que les dues 

primeres setmanes, no es va veure gaire afectat, tret del fet 

de no poder sortir per anar a l'escola. 

Però ja són massa els dies acumulats sota el mateix 

sostre. I és que, encara que tingui les distraccions típiques 

d'avui a casa (TV, ordinador, internet, etc.), amb el pas dels 

dies, no he pogut evitar situacions d'avorriment, monotonia 

i fins i tot de frustració.  

Jo no he hagut d'anar a treballar i he estat tancat a 

casa des del primer dia de confinament. Des d'aquell dijous 

en què ens van dir, que no hauríem de tornar a les classes 

fins a nou avis. Només he sortit al carrer l'indispensable.                                    

La preocupació i la incertesa dels primers dies, van 

anar deixant pas a l'avorriment i la monotonia. Els dies, les 

hores i els minuts van acabar amuntegant-se en un batibull 

incomprensiu d'ensopiment i desgana. Veia com les feines 

s'anaven acumulant al correu sense ser capaç de posar-

m'hi, i això feia que cada vegada que n'arribava una de 

nova, perdés encara més l'interès, per fer-les. 

Per sort, el meu fill i els seus cinc anys han arribat 

sovint al rescat de la meva ment pensativa, per fer-me gau-

dir de moments genials, amb rialles, abraçades i frases que 

no saps com poden sortir del cervell d'un nen. La família ha 

estat indispensable per poder fer front a tantes hores de 

tancament. La tranquil·litat d'estar porta amb els pares i 

saber que estan bé i poder omplir infinitat d'hores amb la 

companyia de la meva parella, m'han donat un suport més 

que necessari per fer un pas endavant cada dia.  

Desitjo que passi aquesta situació i que ho faci sense 

efectes massa nocius. Confio que la vida torni aviat a la 

seva normalitat i que tots puguem gaudir-la. 

            

Tancat a casa 
Isaac Jurado. GES-II  
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Hi ha hagut un avanç molt important de la tecnologia, 

i això ha propiciat la seva instauració al sistema educatiu.             

La incorporació de les TIC (tecnologia de la informació i la 

comunicació) enforteix de manera positiva l'educació, té 

molts beneficis, entre d'altres:      .     

Fomenta el treball en grup, per tant, és una manera d'a-

prendre valors com el de compartir amb altres companys. 

Fa que els alumnes siguin més autònoms i curiosos, per la 

facilitat que tenen de buscar tota la informació a internet. 

Les TIC ajuden a millorar el seguiment de les tasques que 

han de fer, amb les plataformes en línia, que ajuden també 

als pares a estar al dia, sobre el que aprenen els seus fills i 

poden seguir la seva evolució. 

Hi ha força estudis a favor de la implantació de les 

TIC a l'educació i són molts els professionals que estan con-

vençuts dels seus avantatges. Clive Thompson, periodista i 

escriptor de ciència i tecnologia, defensa que les tecnologies 

agilitzen el pensament i permeten aprendre més de pressa. 

T a m b é  t r o b e m  e s t u d i s  r e a l i t z a t s 

per Heather Kirkonian y Tiffani A. Pempek, que són pro-

fessores de la Universitat de Wisconsin, i ens expliquen 

que han observat com els nens de 2 i 3 anys que interac-

tuen amb pantalles, progressen més ràpidament, s'equi-

voquen menys i aprenen més.         

Un altre benefici que trobem en tema salut, és que 

substitueixen els llibres per un format més lleuger i 

transportable com són les tauletes o ordinadors, cosa que 

fa, que els nens no hi hagin de carregar sempre amb tots 

els llibres a l'esquena. A conseqüència d'això, els nens 

sofreixen desviacions, perill en el desenvolupament del 

creixement i forts mals d'esquena. 

Tot i que un ús excessiu pot crear addicció, amb 

l'ajuda de pares i professors que el guiïn en un ús respon-

sable d'aquestes tecnologies, hi ha molts beneficis en 

l'aplicació d'aquestes a l'educació. 

 

 

                 

Cara a cara a la COVID-19 
Ainoa Sequeira. PAGS-M 

        Fa temps que em 

vaig inscriure a l’ICS, 

Institut Català de la Sa-

lut, per treballar com auxiliar administrativa, per necessi-

tats personals i per poder aportar el meu gra de sorra en 

aquesta societat. Durant el confinament em van trucar per 

treballar d’auxiliar administrativa al centre Guttmann de 

Badalona; aquest centre no és realment un hospital 

d’urgències per a tothom, és un centre privat de neurore-

habilitació, especialitzat en el tractament mèdic i quirúrgic 

i de rehabilitació integral de persones amb lesions neuro-

nals. Malgrat tot, durant el confinament se’n va adaptar 

una part per atendre a malalts lleus de Covid19, tot i que 

també van arribar persones en estat greu. 

El meu primer dia al centre va ser una mica caòtic. 

Estava molt nerviosa perquè era la primera vegada que 

La tecnología  
a l’aula 

Jessica García. GES-II   
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en el sector sanitari tot i que sabia que ho faria bé, confiava 

en mi mateixa; amb tot, tenia certa por per la desinformació 

sobre aquest virus i el què em trobaria a l’hospital. 

Només d’arribar, em van presentar a la que seria la 

meva companya i vam anar a la planta on hi havia tots els  

infer-mers amb els pacients; ens van ensenyar el que far-

íem, però de seguida ens vam trobar amb la sorpresa que hi 

havia moltes administratives, no sabien que anàvem a re-

forçar i ens volien enviar a casa. O sigui, hi havia un des-

control increïble. Finalment tot es va solucionar i el primer 

dia ens van fer formació. Ens van explicar que la meva 

companya i jo treballaríem com a auxiliar administratives 

al gimnàs del centre reconvertit en hospital de campanya 

per descongestionar habitacions i plantes. 

Finalment, el gimnàs no es va inaugurar, ja que tot es  

va relaxar i ens vam dedicar a ajudar a 

fer un estudi de la Covid19 molt inte-

ressant amb un microbiòleg. Vam tro-

bar informació important com que 

tots els tractaments que es donaven al 

pacienamb Covid19 excepte un, no 

anaven bé, sinó tot el contrari; que els 

homes tardaven més que les dones a 

anar d'urgències, etc. 

Durant la meva estada d'un mes aquí vaig veure de 

tot: descontrol per la improvisació que implicava lluitar 

contra aquest nou virus, nervis per part dels treballadors, 

moltes llàgrimes de sanitaris i pacients per tot el que havien 

viscut i estar sols sense poder parlar ni estar en contacte 

amb les seves famílies per precaució durant un temps. 

No només vaig treballar a la Guttmann, també a l'hos-

pital Germans Trias i Pujol, al laboratori fent un estudi de 

seroprevalença, amb l'objectiu de trobar si aquest virus 

creava immunitat en l'organisme de les persones. 

Durant aquest confinament he après i m'he adonat de 

moltes coses. Primer de tot, he de dir que a l'inici era de les 

persones que no es prenia la malaltia seriosament, fins que 

vaig adonar-me de la desinformació que teníem els ciuta-

dans per la manca de protocols clars i segurs per culpa 

de les novetats que aquest virus ens portava cada dia.  

He après a valorar més les persones del meu entorn, ja 

que m’he adonat que tot pot canviar d’un dia per l’altre i he 

après el veritable sentit de la frase «no deixis per demà el 

que puguis fer avui». Tots els treballadors sanitaris ho hem 

passat malament, des dels metges fins a l’increïble personal 

de neteja, ja sigui per por, per per nervis, per cansament de 

treballar dobles torns o treballar durant hores i, sobretot, 

viure el realment dur d’això: veure com les persones mo-

rien soles i com d’altres no complien les normes de confina-

ment. Tot i així, la major part de la població ho ha fet bé i 

s’ha quedat a casa passant aquest període com ha pogut. 

 

Es mereixen un aplaudiment, no només els treballa-

dors sanitaris, sinó tots i cadascun dels treballadors que 

han arriscat la seva vida per salvar la dels altres. Només 

espero que aquest experiència ens hagi ensenyat a tots a 

ser millors com a societat. Mai oblidaré aquests dies. 
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