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VAL LA PENA...

Val la pena viure per crear moments amb els teus amics 
o familiars, per fer el que t’agrada, i per esforçar-te per 
aconseguir el que vols. Val la pena viure perquè hi ha milions 
de moments i sensacions que encara no hem viscut, perquè 
cada dia és un dia nou i mai sabem si hi haurà alguna notícia 
que ens canviï la forma de veure les coses, i per tant val la pena 
viure perquè cada dia creixem com a persones i hem de gaudir 
del nostre canvi. Val la pena viure per veure com passen els 
anys i adonar-nos que potser això que ens treia les ganes de 
viure ja no té cap importància. Val la pena viure perquè viure 
és l’únic que tenim, i hem de gaudir de la vida sempre, tant 
si tenim moments bons com dolents, perquè tot serveix per 
créixer i créixer és la meta per a la qual val la pena viure.
         
         Alba Urrea (E4B)
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ELS NOSTRES VITRALLS AMAGUEN 
UN SECRET

El text ressenyat és un text informatiu de l’escriptor Javier Clemente 
Hernández que tracta sobre els treballs de l’artista Llucià Navarro i els 
seus èxits. El text està dirigit als amants de l’art i també a la gent dels 

tres instituts on l’artista va fer  
vitralls. 

          

 

Fotografies originals de Javier Clemente Hernández de l’article «Vitralls a tres 
Instituts de Batxillerat de Barcelona, obra de Llucià Navarro de 1962», Institut 
Infanta Isabel d’Aragó, Capella, 2018.  

 
Aquesta és la descoberta d’obres d’art a tres instituts de Barcelo-
na: l’Infanta Isabel d’Aragó, l’Emperador Carles i el Moises Bog-
gi. Són vitralls creats per l’artista Llucià Navarro que avui no són  
valorats tot i haver estat considerats unes autèntiques obres mes-
tres quan es van crear.

Llucià Navarro va ser un artista Barceloní molt reconegut per les  
seves nombroses obres que van otorgar-li nombrosos premis d’art. 
Entre els seus treballs podem destacar-ne uns quants com pro-
fessor i director de l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, dibuxant 
i un dels fundadors de la coneguda revista catalana Cavall Fort i  
nombrosos murals que ornen esglésies i edificis civils d’arreu del 
país.



En els vitralls de l’Infanta s’hi representen els quatre evangelistes, 
el del Moisés al Darrer Sopar  i el vitrall de l’Emperador Carles a la 
figura de Jesús.

Actualment tots aquests vitralls o bé estan en desús acumulant 
pols o bé no se’ls dona la importància que tenen. S’han quedat en 
l’oblit.  La recuperació i visibilització d’aquestes obres ha estat el 
motiu de la investigació de Javier Clemente. Però la veritat és que 
el valor cultural i estètic del vitralls en general ha baixat a causa 
de les noves tècniques artístiques. Però en el moment de la seva 
creació van ser molt valorats i això no hauria d’haver desapare-
gut. Per això aquesta investigació és molt important actualment 
per conscienciar a tothom que els vitralls no només són un motiu 
decoratius sinó que tenen un significat i una història al darrere:  
la història que l’artista ens volia transmetre a través dels vitralls.

Tot i que tot s’ha de modernitzar i que l’art i les seves expressions 
són canviants, les obres d’art mai haurien de passar de moda. 

    
Adrián Ferrer Gutiérrez i André Oyarzo Varas (E3B)
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CRÒNICA DE CARNAVAL 
2018

Aquesta festa de carnaval ha estat com 
totes les dels anys anteriors, alumnes 
disfressats, grups d’alumnes ballant, 
música, alguns professors disfressats, 
etc. Però aquest any, com tots, entren 
nous nens a primer de l’ESO i és molt 
bonic veure la il·lusió amb la qual 
gairebé tots es disfressen, sent el seu 
primer any en aquest institut, i veure 
com ara jo, que em feia tanta il·lusió 
disfressar-me fa dos anys, ja no em 
vingui de tant de gust, suposo que ens 
fem grans i ens tornem menys divertits. 
L’ambient en aquesta festa és el millor, 
som molts alumnes de diferents edats 
disfressats, ballant, rient, i sobretot 
observant-nos els uns als altres com 
anem disfressats. La desfilada de 
disfresses i el concurs de ball és una 
part molt divertida per a la gent que ho 
veu, i també crec que els alumnes que 
surten a desfilar i a ballar són genials, 
ja que amb tanta gent és difícil no tenir 
vergonya, i només per sortir allà es 
mereixen un premi. També és una cosa 
bastant característica d’aquesta festa la 
parada de menjar per ajudar a recaptar 
diners per al viatge de batxillerat. Crec 
que a la majoria d’alumnes d’aquest 
institut els encanta aquesta festa igual 
que a mi, i sense la presència de tots els 
alumnes i professors d’aquest institut 
aquesta festa no estaria tan animada.
       
    Alba Urrea (E4B)







Influencers 

Els influencers són autèntics ídols entre els nens i adolescents. 
Els persegueixen els fans, omplen estadis, esgoten llibres, els 
busquen els anunciants...
 El Youtube és la “televisió” dels joves. El fenomen suposa 
un distanciament generacional, és a dir, una nova manera 
d’entretenir-se que molts pares, mares o avis i àvies no entenen.
La nostra pregunta és... Quina és la clau de l’èxit d’aquests 
“talents” emergents que, fent vídeos sense mitjans i des de 
casa seva, s’han convertit en estrelles?
 Els youtubers són influencers perquè marquen tendències 
immediates i les seves opinons passen per davant de l’entorn 
quotidià dels nois i noies que volen ser com ells. Segur que tots 
coneixem el Rubius, amb 28 milions de subscriptors.

reportatge

  Han vingut per quedar-se? 



Hi ha diferents tipus d’influencers:

1.El healthy

Aquest influencer no destaca només per portar una bona alimentació 
o realitzar exercici físic, sinó també per mantenir un estil de vida 
beneficiós en tots els àmbits. The Fitness Boy és un dels més coneguts 
i té més de 600.000 subscriptors que segueixen els seus consells 
fitness i sobre la salut.   

2.El comediant 

La comèdia cada vegada és més coneguda a diferents xarxes socials. 
Un dels més coneguts és Auronplay que té més de 7 milions de 
subscriptors, i que segueixen els seus vídeos de comèdia i també fan 
col·laboracions amb diferents youtubers com Wismichu.

    

3. El gamer

És un jugador especialitzat que crea una tendència a jugar a 
determinats videojocs. Un d’ells és Willyrex que actualment viu a Los 
Angeles i té 22 milions de subscriptors.



4. L’elegant

Aquestes personalitats s’han convertit en icones de la moda. Les 
seves opinions arriben a moltes adolescents que segueixen els seus 
consells estilístics. Una de les més conegudes és la Paula Gonu que 
compte amb més d’1 milió de subscriptors i 1,6 milions de seguidors 
a Instagram.

5. La cuinera 

La gastronomia i la cuina ha adquirit una nova percepció per cridar 
l’atenció dels més joves. Amb el sorgiment de figures com la del 
canal de “Cosas de Loli”, són cada vegada més els amants de la cuina 
i sobretot, la rebosteria creativa.
 El canal de “Cosas de Loli” es defineix per les seves receptes 
variades, principalment de postres i dolços, el seu to proper  i amable, 
o la senzillesa amb què ho envolta tot, li han valgut situar-se com una 
de las YouTubers de cuina amb més presència actualment a Internet 
a Espanya amb 525 mil de subscriptors.

  

Álex Aguayo i Héctor Alonso (E4) 


