
 
 

 

 

 

 

Publicacions reusenques 

Fot-li que és de Reus del 

dissenyador Jordi Romero i el 

periodista Josep Baiges, 

explica la vida de cent ganxets 

i ganxetes i és una peça 

literària. Jordi Martí presentarà 

el Llibre negre de 

l’anarquisme als Països 

Catalans. És una  antologia de 

textos anarquistes del 1842 al 

2018. Aquest és el primer 

volum de tres.   

I per últim, recordar que Reus 

esdevé la capital de l’avellana 

i l’art electrònic    ( Silvia M.) 

 

Molt bones companys i companyes!!! Som els alumnes de revista de 

primer de batxillerat i us hem volgut fer una recopilació de les 

notícies d’aquest passat setembre. De moment, tenim previst editar 

un MES A MES ... cada mes?   

Esperem que us agradi!!! 

La nostra Festa Major  

La notícia més important de totes, 

va ser la celebració de la Festa 

Major que se celebrava el 25 de 

setembre, en la qual els reusencs i 

les reusenques tornen aquesta 

<<mirada d’amor>> que canta la 

lletra dels goigs a la Mare de Déu 

de la Misericòrdia.  

Hi va haver desfilades de gegants, 

castells i molts espectacles de foc. 

I el moment final en què es va 

cantar el mític <<Passi-ho bé, 

passi-ho bé, fins l’any que bé>>.  

(Maria. T) 

 

Centenars de morts a 

Indonèsia pel terratrèmol  

El terratrèmol de magnitud 

7,5 i el posterior tsunami. La 

gran onada ha afectat sobretot 

les ciutats de Palu i Donggala, 

a l'illa de Cèlebes. Les 

autoritats temen, però, que la 

xifra final de víctimes mortals 

sigui de diversos milers. 

S’han fet malbé moltes 

infraestructures que donaven 

accés als llocs afectats, cosa 

que ha complicat l'actuació 

dels serveis d'emergències. 

Esperem que famílies i país es 

vagin recuperant. 

(Iván D.) 

Aprenentatge entre alumnes   

El dia 17 de setembre 

d’aquest mateix any, hem 

rebut un premi per la nostra 

iniciativa  LOQUI LATINE! 

projecte compartit amb 

l’institut Baix Camp des de 

fa tres anys, en el qual els 

alumnes de llatí de 4t ESO 

aprenem amb els nostres 

companys. Fantàstic, una 

idea meravellosa! 

Curiositats: ha arribat un nou 

alumne a 2n de BAT, quatre 

nous alumnes a 1r BAT i un 

canvi de classe de Socials a 

Científic …  

impressionant! 
 

 (Joan Carles E.) 

Més teatre, menys cinema 

Al setembre, el teatre ha 

començat la seva recuperació i 

el cinema registra la menor 

quantitat de sessions de la 

década. 

En cinema, volem destacar la 

gran acollida que ha tingut la 

pel·lícula de La monja, la 

segona pel·lícula més 

taquillera.  

En teatre, no volem passar per 

alt el Premi Nacional de Teatre 

2018 que va guanyar l’actriu 

catalana Julieta Serrano.          

( Gisela H.) 

 

Les vostres opinions al diari 

Hi ha persones que escriuen 

al director d’un diari sobre 

algun esdeveniment popular i 

sovint mostren la seva 

crítica. 

Aquí en teniu un exemple:  

“El meu marit i jo vivim molt 

a prop del parc municipal i, 

durant les festes, fent un 

tomb vam quedar 

impressionats  pel nombre de 

joves fent “botellón” “ O 

també la polèmica que hi ha 

amb els màsters. 

I vosaltres? Escriviu cartes al 

director? Animeu-vos !!! 

 ( Rubén F.) 

 

Parlem de futbol    

Remarcarem les notícies que han 

donat el tret de sortida a la Lliga 

de futbol.  

Aquests primers partits ens han 

deixat algunes anècdotes com ara 

que el primer gol que anotés el 

Betis en aquesta competició fos 

contra el seu mític rival, el 

Sevilla. També cal recordar la 

bona sortida que ha tingut el 

conjunt periquito de l'Espanyol 

arribant a proclamar-se quarts de 

la classificació, tot i que han anat  

baixant. 

(Andrés S.) 

 

Us sembla molt, o poc? 

El passat 1 de setembre va fer 

7527 anys que existeix el món 

segons l’imperi bizantí . El 

seu calendari va començar l’u 

de setembre del 5509 a.C.  Va 

ser el calendari usat per 

l’església ortodoxa, per 

l’imperi bizantí i per Rússia.  

Es basa en el calendari julià i 

el càlcul el va fer Panodoro d’ 

Alexandria. 

Escriviu-nos al MES A MES 

amb altres interpretacions. 

( Jordi F.) 

Els coneixíeu?  ( Carla B.) 

 

Han mort diversos artistes. Us 

posem un quants exemples a 

veure si els coneixíeu.  

 

Mac Miller - cantant de rap i 

productor discogràfic 

estatunidenc. 

Burt Reynolds - actor, 

director de cinema i productor 

estatunidenc. 

Elisa Serna – cantautora 

madrilenya, de l’avantguarda 

de la cançó social. 

 

Els periodistes parlen      ( Iván L.) 

Hem llegit molts editorials de diversos diaris sobre temes molt 

diferents. 

Resumint aquest passat setembre, molts d’aquests articles d’opinió 

han tractat sobre la independència de Catalunya, la Champions, les 

guerres d’orient mitjà, els màsters dels polítics i les cases d'apostes.    

Per anar pel mon i tenir èxit professional és necessari estar ben 

informat del que passa a tot arreu. No ho oblideu! 

 

Número 1 
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(Maquetació, Rocío M.) 
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