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SALVEM EL 
NOSTRE FUTUR
Aquest és un tema que ens afecta a tots,  però sobretot a nosaltres, els joves: EL CANVI 
CLIMÀTIC. L’adolescent sueca Greta Thunberg, de només 16 anys, va fer un discurs amb 
el qual va canviar el pensament de moltes persones. Qui hagués dit que una noia tan jove 
seria la protagonista de fer-nos adonar que… EL MÓN S’ACABA!

“Jo no hauria de ser aquí. Hi ha gent morint, ecosistemes complets estan COL·LAPSATS, 
som a l’inici d’una extinció massiva.” 

Aquest és un petit fragment de l’emotiu discurs que Greta Thunberg va fer a l’ONU. Va 
acusar els polítics de no fer res al respecte i contribuir a aquesta actitud amb excuses de 
diners. “M’han pres els somnis i la infància amb les seves paraules buides” deia la Greta, 
indignada. 

Això és una cadena de successos. Molts penseu que una botella o llauna llançada a terra 
no implica res. Tota aquesta brossa es transformarà en milions de micropartícules que 
acabaran al mar i un peix se les menjarà. Després, aquest peix acabarà a la nostra taula. 
És a dir, que ens acabem menjant la nostra pròpia porqueria.

Però això no és nou. Des de fa massa anys, el forat a la capa d’Ozó ha comportat que les 
temperatures augmentin, els pols s’estiguin desfent i els ecosistemes morint, per no dir 
que el món està ple de plàstic. Ja és hora que hi fem alguna cos.

PROU!  

Nosaltres, estudiants, volem protestar per poder aconseguir aquests canvis. Si no ho fem 
nosaltres ningú ho farà per nosaltres. Ens hi juguem el nostre futur.

El reciclatge és un component clau de gestió de residus: “Reduir, Reutilitzar, Reciclar”.

El nostre institut ja és “ESCOLA VERDA” gràcies a les noves iniciatives que s’hi han portat 
a terme.

Nosaltres ja ens hi hem sumat. Ara, suma-t’hi tu.

Text: Consell de redacció, Post: la revista
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 Programa TEI: 
tolerància zero amb el maltractament!

Aquesta és una de les coses que ens podria passar a qualsevol de 
nosaltres. Per això l’institut forma part des de fa uns quants anys 
del programa TEI (Tutoria Entre Iguals), actualment amb Laia 
Sartorio com a coordinadora. I hem pogut veure com l’assetjament 
escolar ha disminuït notòriament. 

Aquest programa es basa a millorar la integració escolar, fomentant 
que les relacions entre els alumnes siguin més satisfactòries. Més 
concretament, consisteix a prevenir i intervenir en situacions on 
es detectin símptomes de violència.

Com ens organitzem?

Els alumnes de 3r fan de tutors als alumnes de 1r per millorar la seva 
integració al centre i prevenir casos de violència. Tal com va afirmar 
el creador del programa, Andrés González Bellido, “l’alumne més 
gran és un referent per al petit. La incidència i la comunicació dels 
alumnes amb altres alumnes són d’aproximadament un 80%. Amb 
el professor i la família, però, no arriba al 15%”.

– Tens algun problema amb els teus 
companys?

– Més o menys. A vegades se’n riuen 
de mi a classe.

– I tu, hi has fet alguna cosa?

– Res… és molta gent en contra 
meu. No sé què fer.  

– Jo t’ajudaré.



Primer encontre TEI amb padrins i apadrinats:
curs 2019-2020

                

 
A l’octubre, els padrins i apadrinats es van trobar per primera 
vegada. Quan va començar l’hora de tutoria, tothom era a la 
seva classe i, als alumnes de 3r, ens van donar les credencials de 
padrins i unes fitxes amb els noms del nostres fillols. A les dues 
vam baixar al pati i vam ensopegar amb els alumnes més petits 
dividits per grups. Els padrins i padrines vam haver de buscar 
els nostres apadrinats consultant-ho als alumnes fins a trobar-
los. Vam començar a conèixer-nos. Ens van explicar on van fer els 
estudis de primària, com havia sigut la seva experiència de l’inici 
de curs a l’institut, la companyia de classe i un llarg etc.

                         
Text: Consell de redacció, Post. La revista

 Fotografies d’Héctor Benet E3
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crònica 1

TRANSMISSIONS - DANSES URBANES 

Sabeu fer el bottle flip challenge? Segur que tots coneixeu les danses 
urbanes, aquells balls de carrer tan peculiars, i que n’hi ha de molts 
estils diferents, però… Sabeu d’on provenen?

El dia 19 de novembre vam assistir conjuntament amb els alumnes 
de 4t d’ESO de l’optativa d’Arts Escèniques, a una conferència sobre 
les danses urbanes, dirigida i produïda per Javi Casado i Guille Vidal-
Ribes, dos ballarins professionals.

Van començar explicant alguns dels passos de ball més populars a 
internet, com el DAPP, que, per cert, sabíeu que és un pas típic de la 
música TRAP?

Després de la breu explicació sobre les danses que trobem a internet, 
van remuntar-se als orígens de les danses urbanes, als anys 60-80. Des 
d’aleshores, els passos han anat evolucionant  al llarg del temps. 

“El hip hop no és només un tipus de ball o un 
estil, és molt més que això, és una cultura, 

una forma de vida”



Les danses urbanes són un tipus de ball popular que es practicaven 
a les grans ciutats del món modern, com Nova York, per comunitats 
marginades. Els creadors n’eren els joves o adolescents, usualment 
afroamericans.

En els anys 60, es feia un programa de televisió produït i dirigit per 
un afroamericà. Aquest programa consistia en batalles de ball. El 
programa es deia Soul Train, ja que en una part els concursants es 
col·locaven en dues files i una parella ballava desfilant. Part de la gent 
que hi participava era o es convertiria en famosa, com els Jackson Five.  

A més del Hip hop ens van ensenyar diferents tipus de ball, com per 
exemple el Locking, que van representar amb una dansa; també ens 
en van demostrar un altre tipus, que es deia King Tat i que provenia 
dels jeroglífics. Per realitzar-ho ens van posar un vídeo del famós Bugs 
Bunny i després el van imitar.

Text: Consell de redacció, Post. La revista
 Fotografies de Martina Talens E3



visita a BETEVÉ 
“Mai hagués imaginat que un plató de televisió fos 

així, de debò ho dic, quines coses més estranyes.”

        

El 26 de febrer de 2020 vam anar als estudis de Betevé i ens vam adonar que 
tot el que conforma un programa és com un mecanisme: si falla una peça, 
falla tot.

Els estudis se situen al 22@, al barri del Poblenou, a la plaça Tísner. D’entre 
els diferents platós, el primer que vam veure va ser el de l’Àrtic: un programa 
per on passen diferents artistes per ser entrevistats i en què s’exposa 
l’actualitat cultural de la ciutat.  

                                   

crònica 2



Ens van explicar que dins d’un mateix espai hi poden haver diferents 
platós, i que aquests platós es poden muntar i desmuntar per canviar 
les decoracions o fer-hi altres programes. Una cosa molt curiosa és que 
totes les decoracions porten rodes per tal de poder moure-ho tot més 
ràpid. També un cop entres al plató i mires al sostre, t’adones que està 
tot ple de focus mirant a tots els angles possibles per tenir controlada 
la llum des de cada costat. 

També ens hem adonat que darrere de les càmeres hi ha molta gent 
que hi treballa, i que els professionals de la televisió arriben tres hores 
abans per redactar tots els diàlegs, entre altres feines.

Després de visitar el plató 1, ens vam dirigir al plató de les notícies. I 
allà vam poder practicar amb el telepronter: un aparell controlat amb 
un pedal a sota la taula del presentador/a que mostra el guió que han 
de llegir.

Tot seguit vam anar a veure la feina que fan al control de producció i 
realització. Allà és on controlen les imatges que podem veure. 

                                



I entre pantalles, focus, càmeres i ordinadors, en un passadís ens vam 
aturar davant d’una de les portes més importants: la sala de maquillatge. 
Tothom, tothom ha de passar-hi, ja que qualsevol petit defecte que 
tinguem a la televisió es nota 10 vegades més. I, sobretot, els focus són 
molt traïdors. 

TEMPS !!!!
Hi ha rellotges per tot arreu. El temps és sagrat. Les 24 hores del dia 
estan temporitzades. 

I caminant entre periodistes vam arribar a l’estudi de ràdio. Vam ser 
locutors/es per uns minuts. 

       

Agraïm a BETEVÉ la possibilitat d’haver pogut visitar els seus estudis 
i rebre una classe avançada de periodisme. Creiem que és una sortida 
que hauria de fer més gent ja que veus la cara oculta de la tele, a part 
del bon rotllo i la naturalitat amb què t’ho expliquen tot. 

Text i fotografies:  
Consell de redacció, Post. La revista

 



reportatge 

MARE, VULL SER YOUTUBER! 
8 de cada 10 persones d’entre 18 i 49 anys 
d’edat veuen YouTube. “Jo passo unes 4 hores 
mirant vídeos a YouTube cada dia, encara 
que sé que no és el que hauria de fer”, ens diu un usuari de la plataforma. 
“És una bona forma de distreure’m de totes les responsabilitats que tinc 
i de fer temps”. Un youtuber és un usuari que introdueix i comparteix 
vídeos cridaners a la xarxa social YouTube amb l’objectiu de causar 
interès a la comunitat de seguidors de què disposa i que aquesta vagi 
en augment. Es tracta d’un fenomen recent i en continu creixement 
on aquest tipus d’usuaris tenen una gran capacitat per mobilitzar el 
públic i generar reaccions. Molts d’ells s’acaben convertint en persones 
d’influència en el seu sector. N’hi ha exemples variats. Maquilladors, 
jocs d’ordinador, humor i paròdies, entre d’altres. Sembla que tots els 
youtubers haurien de ser bones influències, però la realitat és diferent: 
molts d’ells diuen que l’educació és inútil, i una gran quantitat de la seva 
audiència és menor d’edat. “Si vols ser youtuber com jo, deixa l’escola 
i persegueix els teus somnis, ja que si jo ho he aconseguit, tu també 
pots fer-ho”, anuncien la majoria. En aquest reportatge us donarem 
informació dels youtubers i us explicarem la carrera i els pensaments 
d’una que és diferent dels altres.

INFORMACIÓ GENERAL DELS YOUTUBERS:

Els tòpics de youtuber és que siguin adolescents que hagin deixat 
l’escola per dedicar-se a aquesta plataforma, però no a tothom li 
funciona perquè, per guanyar-se la fama, necessites anys de pràctica. 
Els youtubers més famosos són fruit de tot el que han estat penjant 
durant anys, en canvi, n’hi ha d’altres que quan comencen es creuen 
que guanyaran milions de seguidors en uns mesos i, quan s’adonen 
que no és així, abandonen. Això presenta un problema greu, ja que no 
podran tenir un treball decent per no haver acabat els estudis bàsics.
 
Una altre usuari ens comenta que no mira YouTube perquè pensa que 
és una gran pèrdua de temps i que té millors coses a fer, que només 
l’utilitza quan busca una cosa concreta, com ara els famosos tutorials.  



És per aquest tipus de perfils que molts 
influencers se centren en els DIY (Do 
It Yourself - Fes-ho tu mateix) i acabin 
ensenyant productes perillosos.
                                

D’entre tots els youtubers hem escollit:

SIMPLY NAILOGICAL

Cristine és una  youtuber amb actualment 
més de 7 milions de suscriptors en el seu 
canal principal, i que difon una filosofia 
personal molt destacable, diferent i 
avançada. Per això l’hem escollit. 

Filosofia:
Cristine i la seva parella han demostrat 
ser unes persones amb una sèrie de 
pensaments a destacar:

L’educació és important: Cristine deia 
sarcàsticament: “L’escola és difícil; 
és com si realment hagis de fer feina 
per ser bo en aquesta vida. Quina 
estupidesa!”. Ella pensa que l’escola no 
ha de ser memoritzar la taula periòdica 
o aprendre Shakespeare. L’escola hauria 
de desenvolupar una bona ètica laboral, 
ensenyar a gestionar el temps, a tenir  
autodisciplina o treballar amb els altres. 
“No importa l’assumpte de la prova o la 

redacció, ser capaç d’estudiar, 
aplicar les teves habilitats,  demos-
trar-les i aprendre’n de noves és el 
que et beneficiarà més endavant a la 
vida”. 

Defensa de les llibertats individuals: 
Els homes heterosexuals poden 
portar les ungles pintades: Ben 
-la parella de Cristine- diu que la 
primera vegada que va sortir al seu 
canal pintant-se les ungles es van 
fer un munt de comentaris dient 
que era homosexual o que no era 
un home de veritat perquè deixava 
que la seva nòvia li pintés les ungles. 
Ell comenta: “Que fràgil ha de ser 
la teva masculinitat si penses que  
depèn de tenir o no pintura a les 
teves ungles”. 
..................

Els youtubers no són sempre 
una bona influència per als joves. 
Cristine de Simply Nailogical és 
una de les poques youtubers que 
té crítiques positives sobre l’escola, 
i no té por de mostrar-les. Ella és 
molt activa: té una feina, gaudeix del 
temps lliure, està amb els qui estima 
i a més a més és youtuber. Per tot 
això, recomanen que aprecieu 
l’escola i els valors que ens ensenya, 
que poden ser de gran ajuda en el 
teu futur. Aconsellem que tinguis 
somnis i treballis per aconseguir-los, 
però que els combinis amb la realitat  
i tinguis un pla B si la primera opció 
no resulta ser la que prospera.

Text: Edith Gómez i Queralt Rico 
E3B



PASSIÓ PER APRENDRE.  
Entrevista a Víctor Fonoll 

entrevistes 

Víctor Fonoll Rubio va aconseguir 
un dels millors expedients de 
Selectivitat, al juny de 2019, de tot 
Catalunya, amb un 9 a la fase general. 
Avui descobrirem el secret del seu 
èxit.

Què creus que t’ha portat a aquesta 
nota? 

Aquí hi ha dos factors. Per una banda, 
la sort. La sort de néixer amb unes 
facilitats. Això ho fa tot més fàcil, 
evidentment. Sempre he tingut la 
comparativa amb el meu germà, que 
un examen que a ell li implicava una 
hora, jo en tenia prou amb 15 minuts. 
Clar, això facilita molt les coses. Però 
després hi ha el sentit de la constància. 
Això ens ho va dir la Laia Combellas, 
la profe de matemàtiques. Ens va 
exposar un cas d’un alumne que treia 
molt bones notes a l’institut però que 

va utilitzar per referir-se a la nostra constància: “aquests penquen molt”, va dir. 
Tot això per afirmar que el batxillerat és molt dur i és una cursa de resistència:  has 
d’afrontar cada època d’exàmens amb el pes que tota nota repercutirà en la nota 
final de batxillerat. I que una bona mitjana de batxillerat, a la selectivitat hi ajuda 
moltíssim. 

Consell: Treballar molt al llarg del curs i tenir una bona relació amb els 
professors. Tota això ajuda molt. Heu de ser participatius a classe, quan no 
entengueu alguna cosa pregunteu-la, que no us faci por. El professorat hi és 
per això.



Quin grau has escollit finalment?

En principi, vull fer Física. Tot i que, 
com que puc entrar a tots els graus, 
estic pensant si em val la pena fer el 
doble grau Física-Matemàtiques. Ara 
tinc aquest dilema intern, però el més 
probable és que em decanti per Física. 

Universitat? I quins criteris has seguit 
per escollir-la? 

La Universitat de Barcelona. Un dels 
criteris és la proximitat. Això em 
proporcionarà temps lliure. Sempre he 
pensat que abans dels estudis hi ha la 
meva vida social. A més, el meu germà 
gran està estudiant Física també a la 
UB, i és un referent que tinc en compte. 
Ha tingut molt bon professorat i n’està 
content. 

        

T’agradaria estudiar en alguna 
universitat estrangera?

Fa molt poc que hi penso. Parlant amb 
un amic a les Olimpíades de Física va 
sortir el tema i em va dir que faria mates 
i física a Manchester. I em va sobtar 
molt. I tot seguit em va dir: i tu? en tres 
anys et veurem a Oxford. Pot ser… Si 
es presentés l’oportunitat m’agradaria 
agafar-la.

En l’elecció del grau universitari, hi 
ha participat la passió/vocació o has 
tendit més a valorar les perspectives 
professionals futures?  

No m’ho havia plantejat mai això. 
Sincerament, el camp de la física que 
a mi m’agrada no té sortida laboral. 
És amor per la física. Un amic del meu 
germà que ha fet un màster d’astrofísica 
em va dir: són uns estudis que els fas 
perquè t’agraden.

Altres interessos? 

Te’n podria dir tres de molt concrets. 
Per una banda, l’esport. Practico 
cal·listènia. Consisteix a fer exercicis 
amb el propi pes de la persona. En 
practicava molta més abans. Aquest 
2n de Batxillerat l’he hagut de deixar 
perquè no tenia temps. Aquest estiu la 
reprendré de nou, ja veurem.



Després hi ha la fotografia, que és una afició que tinc molt interioritzada. 
La practico quan tinc temps lliure, és a dir, que tampoc he pogut practicar-
la massa últimament. Però aquest estiu estic en procés de recuperar les 
meves capacitats artístiques, per dir-ho d’alguna manera.

En tercer lloc, l’activisme polític. Primer, m’agrada informar-me sobre 
temes diversos: anticapitalisme, feminisme, fons voltors, etc. I després 
m’agrada l’activisme de posar-hi el cos. Anar a manifestacions. És una part 
important de la meva vida.

Algun autor/autora pendent per llegir? 

Tinc per casa les obres de Mercè Rodoreda perquè a classe hem fet Mirall 
trencat i és una novel·la que m’ha agradat molt i, en especial, com està 
escrita. I, per casa, tinc els contes curts i La plaça del Diamant. He començat, 
també, un llibre que es diu Ciutats cooperatives sobre com convertir 
Barcelona en un model d’economia solidària des del cooperativisme. I 
enfocat des d’aquest activisme polític a què em referia abans, tinc pendents 
altres lectures.



Un consell per a l’alumnat que ara farà batxillerat…

És difícil, perquè cada alumne/a és únic/a i no hi ha fórmula màgica per 
afrontar el batxillerat. Un consell seria la constància, i l’altre que han de ser 
conscients que, si es vol aconseguir molt bona nota, hi ha sacrificis. Has 
de saber que els faràs però… tampoc en facis més del compte. I tingues clar 
a quines coses no estàs disposat a renunciar, perquè si no… se’t menjaran, 
és a dir, se’t farà molt llarg i molt dur i podrà amb tu. Jo no he sortit de 
festa en tot 2n de batxillerat, però no he renunciat a baixar amb els amics 
un diumenge a la tarda, per exemple. Cal tenir vies d’escapament per quan 
la pressió sigui màxima.

Per què el feminisme? Recordem que vas fer un Treball de recerca titulat: 
L’amor romàntic, masclisme i violència de gènere.

És una bona pregunta perquè no sabria dir… Les injustícies em molesten. 
I la injustícia entre homes i dones és una cosa evident, però és una frase 
massa fàcil. És una cosa de què m’he adonat ara amb el temps. Quan anava 
a 3r o 4t d’ESO, em recordo tenint converses amb amics sobre aquest tema i 
d’altres, com ara desnonaments o l’ocupació de pisos. Aleshores això em fa 
pensar que sempre he tingut aquesta fixació del que jo considero injustícia 
social i la necessitat de voler combatre-la. És a dir, si no puc acabar amb 
el sistema, com a mínim no en vull formar part. I el feminisme al Treball 
de recerca ve… vaig veure un TR sobre propaganda nazi i com aquestes 
estratègies de propaganda són vigents avui. I no sé encara per què, quan 
vaig sortir de la presentació no sé com em va venir la inspiració i em vaig 
dir: faré un treball de recerca sobre la violència de gènere.

Estàs content del resultat final?

Molt. Estic content de tot el que he aconseguit al llarg d’aquest 2n de 
batxillerat. Des d’arribar a la fase estatal de les Olimpíades de Física a 
treure un 13,5 a la selectivitat. Però del que estic més orgullós és de tot el 
que he après.                          

entrevista, juliol  de 2019                                           



entrevistes 

L’alumnat de 4t d’ESO de l’optativa 
de Visual i Plàstica ha quedat en 
TERCERA POSICIÓ de la 21a edició del 
concurs
 

Pinta La Marató

La decisió del jurat s’ha adoptat  
després de valorar els 358 cartells 
presentats en aquesta convocatòria. 



ENTREVISTA A ESTHER VILLANUEVA
PROFESSORA DE VISUAL I PLÀSTICA QUE HA LIDERAT EL 
PROJECTE 

Com cada any TV3 organitza una Marató per tal de recaptar diners per una 
malaltia en concret. Aquest any són les malalties minoritàries. TV3 fa un 
concurs de pòsters i cartells per a la campanya publicitària, on el guanyador 
és premiat. Els companys/es de l’optativa de 4t de Visual i Plàstica hi han 
participat, amb l’ajuda d’Esther Villanueva. I han aconseguir un meravellós 
resultat i amb tota la raó. 

Per aquest motiu, l’equip Post ha volgut descobrir com ho han aconseguit. 

Va ser fàcil arribar a la idea de fer 
aquest pòster? 

Com que teníem molt poc temps per 
fer-ho vam dedicar una sessió a fer 
un Brainstorming, una pluja d’idees, 
on tothom va fer uns esquemes.  En 
comptes de triar-ne un el que vam fer 
va ser identificar les idees repetides 
de les diferents propostes i vam fer 
un mix, de manera que la idea conté 
idees de tots els alumnes.

Pensaves que arribaria tan lluny?

No ho sé. Jo estava molt il·lusionada 
perquè em motivo molt fàcilment 
i trobava que el resultat, pel poc 
temps que havíem tingut, havia 
quedat molt maco. Però no sabia el 
nivell de la resta d’escoles, per tant , 
no ho sabia.

Els alumnes estaven interessats a 
fer-ho?

Com sempre, n’hi havia uns que sí

i d’altres que potser no tant, però 
vam intentar alleugerir perquè el 
temps ens anava en contra, encara 
que això ens passa sempre tant als 
alumnes com als adults, que de 
vegades en tenim més ganes i altres 
menys.

Ens podries explicar què significa el 
pòster?

La Marató d’aquest any és per les 
malalties minoritàries, que es diuen 
també malalties rares, i, per tant, a 
aquest pòster li vam posar un títol 
que és Junts movem Muntanyes, de 
manera que tenim una minoria de 
persones que estan en una muntanya 
anomenada “Rar”. Després tenim 
un grup de gent, és a dir la majoria, 
que està intentant apropar aquesta 
gent cap al seu món, uns estiren 
una corda i uns altres empenyen, 
i el que es veu en el cartell és que 
si s’aconsegueix moure aquesta 
muntanya surten de la foscor, de la 
solitud i, en ajuntar-les, apareix la 
paraula “Curar”, de sanar o de tenir 
cura d’algú.



Ens podries donar més 
informació sobre aquesta 
campanya? 

Abans de presentar el cartell, 
els alumnes van assistir a una 
sessions divulgatives on la gent 
de la fundació de la Marató 
explicava una mica què són 
les malalties minoritàries. En 
posaven exemples i, en molts 
casos, es tractava de nois/
noies de l’edat dels alumnes 
mateixos. Tot això els permet 

pensar en les idees que poden aportar al cartell, perquè saben una mica més sobre 
el tema; per tant, jo crec que tots hem après una miqueta més sobre això.

Per què vas decidir participar-hi?

Perquè vaig pensar que era una bona oportunitat per fer un projecte real: podia 
ser motivador per als alumnes, i perquè a més a més hi havia els premis, que fins i 
tot en vam guanyar un! Han tret dues coses, la feina feta i que podran marxar a un 
alberg a passar un dia i dormir-hi. Tot era positiu. 

Has gaudit de l’experiència?

Sí, n’he gaudit i he patit una mica perquè els temps eren molt ajustats. I, és clar, 
necessitava que la gent hi ajudés, si no, no tenia sentit. És a dir, jo sola no podria. A 
més, era el treball dels alumnes.

On es publicarà?

Primer, vam enviar una fotografia del pòster i ens van preseleccionar entre el tretze 
cartells dels 358 que s’havien presentat. Vam haver d’enviar el pòster físicament; 
llavors com que som els segons finalistes, crec que el cartell va passar a ser propietat 
de la fundació, i no sé què en faran.

M O L T E S 
MOLTES FELICITATS!

MOLTES FELICITATS!
M O L T E S 
FELICITATS!

Text: Edith Gómez i Queralt Rico 
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RÀNQUING DE LES 5 COSES 
NOVES DE L’INFANTA 

top 1: TENIM NOVA WEB! 

top 2: HO PETEM A LES XARXES SOCIALS!
Instagram: insinfanta / artinfanta 

                                 



top 3: TENIM AULES MÒBILS! ORDINADORS SEMPRE DISPONIBLES  

                                     
top 4: ELS ARTISTES ENS OMPLEN ELS ESPAIS DE SOMNIS

                                          

top 5: TOTS ELS PROJECTES NOUS I ELS QUE SEGUEIXEN!

                                    


