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EDITORIAL 
 

Llengua i riquesa expressiva 
 
No hi ha gaires dubtes que les llengües són, en bona part, un 
reflex de les estructures mentals de les comunitats que les parlen. 
També vehicles necessaris i crucials per tal de poder formular amb 
claredat i precisió pensaments, idees i proposicions.  
 
El coneixement acurat de la llengua, la capacitat d’expressar-se 
coherentment, amb un lèxic correcte i ric, una sintaxi acurada, 
formulant ordenadament idees i conceptes, resulta fonamental en 
tots els àmbits de l’activitat humana: no és concebible un poeta 
que escrigui amb falles d’ortografia, ni un enginyer que lliuri 
projectes i informes amb errors clars de lèxic, o frases imprecises 
o mal construïdes.  
 
Malgrat els molts diners invertits en educació, el treball que 
esmerçat i la disponibilitat de mitjans de tota mena fora i dins de 
l’escola, fa sovint feredat de sentir els nostres fills expressar-se 
oralment i per escrit: frases mal construïdes, incorreccions 
sintàctiques, tendència a la castellanització de la sintaxi i del lèxic, 
absoluta incúria en la utilització dels mots... 
 
Val a dir que els infants són, d’alguna manera, un reflex de la poca 
cura que existeix en la nostra societat per tal de mantenir i 
enriquir la llengua escrita i parlada: Tant la catalana com la 
castellana però, en el cas de la catalana, agreujada per la situació 
de disglòsia permanent en què ens ha tocat viure. Només cal fer 
un cop d’ull a la premsa escrita en català per tal de veure 
l’important nombre de falles d’ortografia, incorreccions sintàctiques 
i estructures mal emprades i pitjor construïdes que diàriament hi 
apareixen. Per no dir res del llenguatge que es pot veure i sentir 
cada dia en programes de televisió i de ràdio (fins i tot fent burla 
del català culte: qui no recorda els àdhuc, o els nogensmenys, o 
les cabòries del fals Montilla del Polònia ?... paraules totes elles 
ben vàlides i riques que hauríem de recuperar per a l’ús diari, en 
comptes de fer-les servir com a motiu d’acudit constant). 
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La tendència és greu i ens aboca, si no es corregeix, a una versió 
degradada de la nostra llengua que, sense cap mena de dubte, ens 
farà més pobres com a país i com a persones. A 1984, Orwell 
plantejava una societat totalitària en la qual la llengua s’anava 
revisant constantment per treure’n estructures i paraules, fins a 
arribar-ne a una versió caricaturitzada que fes impossible el 
pensament dissident: si no invertim la tendència, potser hi 
arribarem, no per la imposició, sinó per la televisió. 
 
En aquest sentit els pares hem d’intentar fer un esforç molt gran 
per tal de fomentar en els nostres fills que s’expressin emprant 
una llengua correcta i rica, potenciant la lectura i la conversa a 
casa, i corregint-los quan detectem que estiguin utilitzant 
expressions o vocabulari poc acurats. L’escola, per la seva banda, 
ha de fer un esforç per potenciar aquests aspectes i millorar 
l’expressió dels alumnes, tant l’oral com l’escrita, i també la seva 
pròpia comunicació, com a model que és per als alumnes que hi 
assisteixin: Cal desplegar una cura exquisida per tal que totes les 
publicacions sorgeixin de l’escola i tot el treball diari del 
professorat amb els alumnes, tant l’oral com l’escrit, mostri un ús 
ric i correcte de la llengua. Només així aconseguirem salvar els 
mots, recordar el nom de cada cosa. 
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Programari lliure 
Cada cop més sentim parlar, de “programari lliure”, de programes 
que no s’han de comprar sinó que són de lliure distribució, d’obres 
d’art “creative commons”, veiem discos que ens podem 
descarregar d’internet de la pròpia web de l’autor de forma legal, 
utilitzem blogs , veiem vídeos a youtube i els reenviem a amics,... 
 
Aquestes coses ens sorprenen i en molts casos no sabem si 
realment tenim dret a fer-ho o estem fent un us “pirata” de la 
informació. 
 
Ens hem acostumat al fet que qui ens ven un programa ens 
imposa les condicions sota les quals el podem utilitzar, prohibint-
nos, per exemple, que el passem a un amic. Malgrat que és 
programari, no el podem adaptar a les nostres necessitats, ni tan 
sols corregir-hi errors, i ens hem d’esperar que el fabricant els 
arregli. Això no té per què ser així, i és precisament el programari 
lliure el que ens concedeix les llibertats que el programari 
propietari ens nega. 
 
A l’escola els nens utilitzen un determinat programari per a 
treballar amb l’ordinador.  Us heu plantejat si vosaltres podeu tenir 
aquests programes a casa?. L’escola ens els podria cedir, de la 
mateixa forma que ens dóna el sac digital, i així poder compartir 
aplicacions entre casa i l’escola, continuar treballs,...?. La resposta 
seria sí, sempre que a l’escola s’utilitzés programari lliure.  
 
Així doncs, el terme programari lliure (o programes lliures) fa 
referència a la llibertat. Però de quin tipus?. En concret es refereix 
a quatre llibertats: 

1. Llibertat d’executar el programa en qualsevol lloc, amb 
qualsevol propòsit i per sempre. 

2. Llibertat d’estudiar-lo i adaptar-lo a les nostres necessitats. 
Això exigeix l’accés al codi font. 

3. Llibertat de redistribuir-lo, de manera que se’ns permeti 
col·laborar amb veïns i amics. 
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4. Llibertat de millorar-lo i publicar-ne les millores. Això també 
exigeix disposar del codi font. 

Aquestes llibertats es poden garantir d’acord amb la legalitat 
vigent per mitjà d’una llicència, que no té per què incloure el 
pagament de diners. En aquesta llicència es plasmen les llibertats, 
però també les restriccions que hi són compatibles, com mencionar  
als autors originals si el redistribuïm. Fins i tot ens pot obligar que 
els programes aliens que nosaltres millorem també siguin lliures, i 
promoure així la creació de més programari lliure. 
 
Per tant, ja no parlem només de programari gratuït i, de fet, el 
programari lliure, si es vol, es pot vendre. Però a causa de la 
tercera llibertat, qualsevol el pot redistribuir sense demanar-ne 
diners a canvi, ni permís a ningú, cosa que fa pràcticament 
impossible obtenir diners per distribuir-lo, llevat de la petita 
quantitat que es pugui carregar per gravar-lo en un suport físic i 
enviar-lo; cal dir, això no obstant, que rarament es demana, 
excepte per a grans volums, com és el cas de les distribucions. 
 
S’han formalitzat definicions més precises de programari lliure, 
com és el cas de les directrius de la distribució Debian (una 
distribució del sistema operatiu LINUX). En aquestes directrius es 
permet, a més a més, que l’autor exigeixi que els codis font 
distribuïts no es modifiquin directament, sinó que els originals 
s’acompanyin de pedaços separats i que es generin programes 
binaris amb un nom diferent de l’original. D’altra banda, exigeixen 
que les llicències no contaminin altres programes distribuïts en el 
mateix mitjà. 
 
La transició que avui dia estem vivint, cap a una societat del 
coneixement compartit i col·laboratiu (la famosa web2.0), ha 
modificat profundament les relacions entre les persones, les 
empreses i els governs: les empreses utilitzen la Xarxa per 
relacionar-se amb clients i proveïdors, fan servir eines de gestió 
del coneixement per ser més eficients; els governs milloren la seva 
presència a Internet i els serveis als ciutadans mitjançant la Xarxa, 
els usuaris n’utilitzen les eines per millorar les seves relacions 
personals, etc. Anem, sense aturador (de fet gairabé hi som), cap 
a una societat altament interconnectada l’eix fonamental de la qual 
és la informació.  
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Cada cop més, el programari és el gran intermediari entre la 
informació i la intel·ligència humana. De la mateixa manera que 
ens preocupa la llibertat d’accedir a la informació, i si existeix o no 
censura, ens ha de preocupar amb la mateixa intensitat qui 
controla aquest intermediari i quines garanties tenim de la seva 
transparència i fiabilitat.  
 
El programari és un programa o un conjunt de programes 
informàtics que fan una tasca determinada. Ho és el processador 
de textos que utilitzem, el controlador d’enregistrament dels 
nostres espais televisius favorits o les aplicacions que fan que un 
telèfon mòbil funcioni.  
 
El programari està format per un conjunt d’instruccions que un 
ordinador executa per dur a terme una funció específica. 
Normalment, els programadors escriuen en un llenguatge que els 
humans podem entendre i que, posteriorment, és traduït a 
seqüències d’uns i zeros, que és l’únic idioma que les màquines 
entenen. Aquest conjunt d’ordres, escrit en el llenguatge amb què 
els humans treballem, s’anomena codi font.  
 
Sense accés al codi font solament podem utilitzar el programa; no 
podem veure com està fet ni introduir-hi millores. Un símil molt 
utilitzat per exemplificar aquest concepte és el de la recepta de 
cuina, en què el codi font serien les instruccions que permeten 
confeccionar un plat: sense la recepta només podem degustar el 
plat, però no sabem si, en afegir-hi alguna cosa, el que farem és 
empitjorar-lo, atès que en desconeixem els ingredients i les seves 
proporcions. En aquest sentit, el codi font té un paper fonamental 
en la manera com entenem les llibertats del programari.  
 
Per entendre la importància del programari podríem posar diversos 
exemples. Al final dels anys noranta vam poder assabentar-nos, 
arreu del món, de la preocupació d’empreses i governs per les 
repercussions que podria tenir l’anomenat efecte 2000. Aquest 
famós error informàtic es produïa pel fet que molts programes 
emmagatzemaven la part de la data corresponent a l’any utilitzant 
solament dos dígits, de manera que, després de l’any 99 (el 1999), 
es passava a l’any 00 (any 2000 o any 1900?), la qual cosa 
causava tota mena d’errors en el càlcul de períodes de temps. Els 
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ordinadors de companyies elèctriques, centrals nuclears, sistemes 
de control d’aviació, bancs i, en general, tot el programari d’ús 
quotidià, es van haver de revisar. Finalment, algunes aplicacions 
es van corregir i d’altres ja funcionaven correctament. No vam 
haver de lamentar cap catàstrofe, però hi ha va haver milers de 
prediccions apocalíptiques sobre les possibles conseqüències que 
aquest error podria tenir. I així hauria estat si no s’hagués corregit 
a temps.  
 
Quan els enginyers de programari es troben amb un programa que 
no dóna accés al seu codi font —és a dir, que no és lliure— veuen 
que no el poden entendre, i, per tant, que no el podrien arreglar 
encara que hi haguessin trobat un error i en coneguessin la 
solució. És a dir, que, encara que com a professionals en tinguin el 
remei, es veuen impossibilitats per aplicar-lo.  
 
El programari té un paper molt destacat en la societat, i és 
important garantir mètodes transparents en les seves diferents 
fases de producció i explotació. El programari lliure, en donar 
accés al seu codi, és l’únic que pot garantir aquesta transparència.  
Sovint trobem el terme programari lliure com a equivalent del 
terme “open source software” (programes de font oberta), 
promogut per Eric Raymond i l’Open Source Initiative, com a 
equivalent al terme programari lliure. Ara bé, des d’un punt de 
vista filosòfic, aquests termes són molt diferents, ja que el segon 
posa l’èmfasi en la disponibilitat del codi font, no pas en la 
llibertat, tot i que la definició és pràcticament igual que la de 
Debian. Aquest nom és més políticament asèptic i destaca un 
aspecte tècnic que pot donar lloc a avantatges tècnics, com ara 
millors models de desenvolupament i negoci, més seguretat, etc.  
 
Termes relacionats amb el programari lliure són: 
 

•  Programari gratuït o freeware 

Normalment se cedeix en binari i amb drets de 
redistribució. Tanmateix, de vegades només es pot obtenir 
en un lloc oficial, normalment per promocionar altres 
programes o serveis, com és el cas dels equips de Java 
gratuïts que proporciona Sun Microsystems. 
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•  Programari de prova o shareware 

No és programari gratuït, sinó un mètode de distribució, ja 
que els programes, generalment sense fonts, es poden 
copiar lliurement, però no fer-los servir de manera 
continuada sense pagar-ne per l’ús. L’exigència de 
pagament es pot incentivar limitant-ne la funcionalitat o 
enviant missatges molestos, o amb una simple apel·lació a 
la moral de l’usuari, a banda que les estipulacions legals de 
la llicència es podrien utilitzar en contra de l’infractor. 

•  Charityware, careware 

Generalment és programari de prova el pagament del qual 
s’exigeix a una organització “caritativa” patrocinada. Moltes 
vegades, no s’exigeix el pagament, però se sol·licita una 
contribució voluntària. Algun programari lliure com ara 
l’editor de text Vim o FireFTP  sol·licita contribucions 
voluntàries d’aquesta mena. 

•  Domini públic 

L’autor renuncia absolutament a tots els seus drets, en 
favor del dret comú, circumstància que s’ha hagut de 
declarar explícitament en el programa, ja que si no es diu 
res, el programa és propietari i no s’hi pot fer res. En 
aquest cas, i si a més se’n proporcionen els codis font, el 
programa és lliure. 

•  Copyleft 

Un cas particular de programari lliure amb una llicència que 
obliga que les modificacions que es distribueixin també 
siguin lliures. 

•  Propietari, tancat, no lliure 

Termes utilitzats per a anomenar el programari que no és 
lliure ni de font oberta. 

 
 
Conseqüències de la llibertat del programari 
 
El programari lliure implica nombrosos avantatges i pocs 
desavantatges, molts exagerats (o falsejats) per la competència 
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propietària. D’aquests desavantatges, el que té més fonament és 
l’econòmic, ja que, com hem vist, no és possible obtenir-ne gaires 
diners amb la distribució i aquesta la pot fer i la sol fer algú 
diferent de l’autor. Per aquest motiu es necessiten models de 
negoci i altres mecanismes de finançament. Altres desavantatges, 
com la falta de suport o l’escassa qualitat, estan relacionats amb el 
finançament, però a més moltes vegades són falsos, ja que fins i 
tot el programari sense cap tipus de finançament sol oferir molt 
bon suport per mitjà de fòrums d’usuaris i desenvolupadors, i 
moltes vegades té molta qualitat. 
 
Exemples de programari lliure 
 
Aquests són alguns dels programes que podeu utlitzar, per a les 
tasques habituals. 

• Sistemes operatius: en lloc d’utilitzar Windows podeu 
utilitzar les distribucions de linux: 

 

 
REDHAT 

 
FEDORA  

 
DEBIAN  

 
OpenSuSE  

 
SLACKWARE  

 
GENTOO 

 
UBUNTU  
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KUBUNTU  

 
MANDRIVA  

• Processadors de text: en lloc del clàssic Microsoft Office 
podeu fer servir OpenOffice o Abiword 

• Editors d’imatges: en lloc de l’habitual Photoshop teniu el 
GIMP 

• Navegadors: en lloc del Microsoft Explorer de sempre, 
animeu-vos a provar el Firefox 

• Gestors de correu: No tot s’acaba amb l’Outlook. Podeu 
utilitzar  el Thunderbird que funciona molt be 

• Missatgeria: Hi ha coses més enllà del Messenger. Proveu el 
GAIM 

• Comprimidors: Cansats de veure el cartell de versió de 
prova del Winzip? Proveu el 7-ZIP 

 
Podreu trobar molta més informació sobre programari lliure a la 
web de l’AMPA, al gestor de fitxers, on penjarem manuals més 
complerts, informació complementària, links a programes de lliure 
distribució, ... 
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La mort i els nens 
Als pares ens costa parlar de la mort amb els nostres fills. 
Tanmateix, com que és un tema que, per desgràcia, algun dia 
l’haurem d’abordar, hem volgut fer-ne un article. Hem recorregut 
al llibre “I ara, on és?”, d’Immaculada Díaz Teba, psicòloga 
especialitzada en atenció al dol que ens dóna les claus bàsiques 
per poder afrontar aquest tema. 
 
Fa alguns anys, la mort formava part de la vida, era un fet natural. 
En la nostra societat això ha canviat, el patiment no hi té lloc, i el 
fet de la mort és un tema tabú. Degut a la pèrdua de la religió, de 
l’espiritualitat, no tenim una explicació clara de la mort, no sabem 
a què atenir-nos. L’estratègia que hem adoptat en la nostra cultura 
és no pensar-hi, no parlar-ne. Aquesta estratègia, que és útil fins a 
cert punt, no ens ajuda quan ens trobem amb la situació d’haver 
d’enfrontar-nos a la pèrdua. 
Els nens acostumen a fer preguntes relacionades amb la mort. 
Segons les actituds dels pares en les seves respostes, sabran si es 
pot parlar d’aquest tema amb ells o bé si el que provoca és 
incomoditat. En aquest cas, no tornaran a fer preguntes. Si estem 
oberts a parlar-ne, els podrem ajudar a anar aprenent moltes 
coses sobre la mort, i el dia que s’hi trobin ja tindran algunes 
pautes assimilades. 
Si algú que el nen estima està molt malalt és important que es 
parli de la malaltia i sàpiga que potser aquella persona no es pot 
curar. Els nens també necessiten un temps per fer-se a la idea 
d’una pèrdua i si els hi donem aquest temps tindran menys 
dificultats per elaborar el dol. 
El dol són les reaccions que sentim quan perdem una persona 
propera. És un procés més o menys llarg i el passem tant els 
adults com els nens. Els petits han d’entendre què està passant a 
la família i també dins seu. Si els hi podem explicar i els podem 
escoltar, els estarem ajudant en aquesta tasca tan difícil. La millor 
manera d’ajudar algú en aquesta situació és donar-li suport per tal 
que pugui experimentar totes les reaccions que el dol comporta. 
Els consella com “no ploris”, “has de pensar que la vida segueix”, 
... no hi ajuden, donen la sensació de no ser entès per ningú, 
d’estar sol amb el dolor. 
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Els nens elaboren el dol tot jugant. Se’ls ha de donar la oportunitat 
de jugar i se’ls ha d’ensenyar que necessiten divertir-se que hi ha 
estones per estar tristos, però també hi ha estones per riure. 
La mort d’algú proper s’ha d’explicar el més aviat possible, d’una 
manera natural. Si els nens ens veuen plorar, entendran que està 
bé exposar els sentiments i ho podran fer sense problemes. Els 
adults, a vegades, pensem que protegir els nens significa 
estalviar-los els moments dolorosos, però el que els nens 
necessiten és la veritat, perquè així aprenen a afrontar els 
problemes i el patiment, i això els ajuda a desenvolupar els seus 
propis recursos. Quan parlem de la mort d’algú proper amb els 
nostres fills no cal explicar-ho tot de cop, ells mateixos aniran 
demanant nova informació a mesura que ho necessitin i quan 
creguin que estan preparats per entendre-ho. 
Quan un familiar mor a consequència d’una malaltia, cal deixar clar 
als nens quina malaltia era i que realment estava molt greu, 
d’aquesta manera no s’angoixaran si algú altra es posa malalt. 
Segons les creences de cada família, podem explicar-los que les 
persones que es moren van amb Déu, al paradís, al cel... pels que 
no son creients, les nostres respostes són d’un altre caire (p. ex. al 
cementiri). Hi ha persones que consideren que la persona morta 
passa a formar part de la natura. De totes maneres els nens han 
de saber que els morts no senten res, no pateixen, perquè si no, la 
seva imaginació els pot fer tenir pensaments terribles. 
No hem d’ocultar-los el funeral i és important explicar-los què és, 
qui hi anirà i què s’hi farà. Podem preguntar si hi volen anar i si 
decideixen no anar-hi han de saber amb qui es quedaran i què 
faran. Si finalment no hi van, hauríem de buscar un moment per 
fer un ritual de despedida amb ells. Quan els nens són més grans, 
fins i tot els podem permetre, si volen, participar activament en 
l’enterrament, ja sigui fent un dibuix o llegint un text durant l’acte. 
A l’escola han de saber que els nens estan passant per uns 
moments difícils, però abans de parlar amb els mestres ells han de 
saber que ho farem i estar-hi d’acord. 
Si els nostres fills ens pregunten quan tornarà la persona morta, la 
resposta sempre ha de ser MAI. És dura, però és la veritat, no es 
pot tornar de la mort. Han de saber que si es pogués tornar, el seu 
familiar o amic tornaria per veure’ls, per jugar amb ells o per fer-
los un petó.  
També els ha de quedar molt clar que no s’ha mort perquè ells 
hagin fet alguna cosa dolenta, no és un càstig. La gent es pot 
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morir per accident, per una malaltia greu o de vell, no perquè algú 
ho desitgi o ho hagi dit. 
És important parlar de la persona morta a casa, en família, perquè 
així compartim experiències, ens podem consolar mútuament i 
això també farà que els nens segueixin recordant-la i perdin la por 
a oblidar-la. 
Si el nen està angoixat i pregunta si nosaltres ens morirem, li hem 
de fer entendre que som éssers vius i com a tals ens morim. Però 
també han de saber que el més probable és que ho fem d’aquí a 
molts anys, quan siguem vellets i ells siguin grans. Tot i així, els hi 
hem de deixar clar, que encara que sigui improbable, si passés, 
ells no es quedarien sols. Els ajuda saber amb qui es quedarien i 
què farien. 
 
Els nens i els dolescents només necessiten que creguem en ells i que 
els donem els elements que demanen per poder créixer: llibertat per 
moure’s, per pensar i per experimentar. 
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Estat de la socialitazació de llibres 
El curs 2007/2008, la Institució Montserrat endega el primer any 
del projecte de socialització de llibres. A tal efecte en la primera 
mensualitat del present curs es va carregar a les famílies una 
quota de 26€, ja que en el moment en què es varen emetre els 
rebuts encara no s’havia rebut cap subvenció per part de la 
Generalitat. Durant el mes de setembre s’ha rebut la primera part 
de la subvenció, per un total de 3750€. D’acord amb la quantitat 
atorgada pel Departament d’Ensenyament, resten encara per 
cobrar 6000€, que esperem rebre en els propers mesos. 
 
Les quotes cobrades als pares han reportat un total de 
14,352.00€, mentre que l’import total dels llibres adquirits ha 
estat de 11,574.80€, als quals cal afegir altres despeses menors 
derivades de llibres que no s’havien pogut trobar en el seu 
moment i de la compra de material fungible (folre plàstic, 
etiquetes...). També cal considerar els diners que cal retornar als 
alumnes de 4rt. d’ESO per compensar el fet que la quota que se’ls 
ha cobrat és molt superior al preu del llibre que finalment l’escola 
va decidir socialitzar per aquest nivell, fet que els penalitza 
respecte la resta d’alumnes de l’escola, en no poder participar en 
el projecte més que un sol any.  
 
En total, es preveu que un cop cobrades les subvencions de la 
Generalitat pendents d’arribar i pagades les despeses pendents, el 
procés presenti un superàvit d’uns 10,000€. 
 
Aquesta quantitat s’utilitzarà per a la compra dels llibres del segon 
any de la socialització: cal tenir en compte que els diccionaris i 
atles s’han de tornar a comprar, ja que els que s’han adquirit pel 
present curs passen de curs amb els alumnes i per tal de disminuir 
les quotes de socialització del curs vinent, si s’escau. 
 
La filosofia del projecte pretén incorporar cada any nous llibres al 
conjunt dels socialitzats, de forma que representi cada cop un 
major estalvi per a les famílies i comprometi més als alumnes en el 
manteniment del material comú. En funció d’aquestes premisses, 
dels exemplars que calgui substituir, i dels nous llibres que calgui 
comprar, es decidiran les quotes pel proper curs. Al mes de juny 
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s’informarà oportunament d’aquest punt i se sotmetran les quotes 
que calgui a l’aprovació de l’assemblea. 
 
Per tal de gestionar tot el procés s’ha constituït una comissió de 
llibres, formada per dos membres de l’AMPA, tres representants de 
l’escola, una mare no membre de l’AMPA i una representant dels 
alumnes. La responsabilitat última de la gestió del projecte és 
d’aquesta comissió, la qual s’ha dotat d’un reglament i d’un 
calendari de reunions periòdiques. Qualsevol incidència en la 
utilització dels llibres s’ha de comunicar als professors dels vostres 
fills, els quals la faran arribar a la comissió. 
 
Durant el procés de compra i distribució dels llibres s’han detectat 
diverses incidències amb el proveïdor escollit, el qual es va 
seleccionar entre els que ens oferien un millor preu. Davant 
aquesta situació, no imputable a la gestió de l’AMPA ni de l’escola, 
la comissió de llibres estudiarà per l’any que ve quin proveïdor 
escull per tal de facilitar el procés. 
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Cursos diversos 
Com ve sabeu, el curs 2006/2007 l’AMPA, acollint-se al programa 
“Escola Oberta” de l’Ajuntament de Barcelona, i en col·laboració 
amb la fundació Jaume boffill, va organitzar durant la primavera 
del 2007, un curset setmanal d’escacs pels nens de 7 a 12 anys. 
Els cursos estaven impartits per monitors del Catalunya Escacs 
Club, entitat de reconeguda trajectòria al barri. Tal i com ja us 
hem informat en anteriors edicions del butlletí, l’experiència va ser 
molt positiva i ,per tant, s’han programat nous cursos pel present 
curs acadèmic. 
 
El curset d’escacs s’impartirà des del dia 12 de gener al dia 8 de 
març, cada dissabte de 11 a 12:30h. del matí. Després d’analitzar 
les classes impartides l’any passat s’ha determinat que era millor 
limitar l’edat dels participants, fixant-la entre els 8-9 anys i els 12 
anys, així com el nombre de participants, que ha quedat limitat a 
12 alumnes. S’ha considerat que un nombre superior d’alumnes i 
edats massa reduïdes feien més difícil l’aprofitament per par de 
l’alumnat dels coneixements impartits pel professor. Si esteu 
interessats en inscriure els vostres fills o filles al curs, teniu de 
temps fins el dia 28 de desembre. Podeu fer-ho lliurant les dades a 
secretaria o bé enviant un correu a juntaampa@ampaim.org. Les 
places s’assignaran per ordre de recepció de sol·licituds. Val a dir 
que, en tractar-se d’una activitat subvencionada per l’Ajuntament, 
és oberta a tots els nens i nenes del barri. Per tant, si us animeu, 
us recomanem que us doneu pressa a formalitzar la inscripció. 
 
A les mateixes dates, l’AMPA organitzarà també un curs 
d’introducció al programari lliure, on es farà una explicació de les 
característiques d’aquestes utilitats, amb demostracions pràctiques 
que en facilitin l’aprofitament. L’horari del curs serà de 11 a 13h. 
els mateixos dissabtes que el curs d’escacs. Novament disposeu 
fins el dia 28 de desembre per tal de inscriure-us a la secretaria 
del col·legi o enviant un correu a l’adreça de l’AMPA esmentada. En 
tractar-se d’un tema molt més complex, el curs està pensar per 
pares i per alumnes de primer a quart d’ESO. El nombre d places 
s’ha limitat a 12 per tal de facilitar-ne l’aprofitament. Es donarà 
sempre preferència als alumnes en l’assignació de places. 
Tanmateix, tingueu en compte que és una activitat que es 
publicitarà a nivell de barri, per la qual cosa, si teniu pensat 
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assistir al curs, us recomanem que feu la inscripció com més abans 
millor. 
 
Tot i que ambdós cursos són gratuïts, es cobrarà una quota de 10€ 
per inscrit a l’inici de cada curs, la qual es retornarà a totes 
aquelles persones que hagin assistit a més d’un 80% de les 9 
sessions programades. 
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Escola de pares 
El dia 18 de desembre a les 8 del vespres es farà la primera 
xerrada de l’Escola de Pares d’enquany, que serà a càrrec de Ma. 
Jesús Comellas, psicòloga i professora de la UAB que ens parlarà 
del Consumisme. Podreu trobar un vídeo resum de la xerrada a la 
web de l’AMPA d’aquí uns dies. 
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Recomanacions 
Llibres: 
Lola Casas. Vermell tacat. Il.lustracions de Miguel Ordóñez. 
Col.lecció Ales de Paper. Lynx Edicions. Bellaterra, 2007. A 
partir 5 anys. 

Quan la Berta es decideix a buscar la parella que li falta, 
intenta fer un apropament a diferents candidats i candidates amb 
qui sempre coincideix en el color vermell (el sol, el semàfor, una 
cirera, una rosa, un bitxo...) El color només és una afinitat 
externa,  però, a diferència de la Rateta Que Escombrava 
l'Escaleta, la marieta no es posa cap llacet per agradar i, a més, 
pren la iniciativa de sortir a buscar parella, no espera que els 
pretendents passin per sota de casa seva. 

 
Caterina Valriu. Les banyes d'en Cucarell. Il.lustracions 
d'Àngels Ruiz. Col.lecció EL Vaixell de Vapor, 57. Editorial 
Cruïlla. Barcelona, 2007. A partir 6 anys. 

El Xec, s'endinsa al bosc al vespre. Alguna en passarà, 
sembla avisar el mussol de la primera il·lustració. En ser al cor del 
bosc sent plors que surten d'una cova, una taca fosca, en la 
interpretació de les imatges: és el dimoni Cucarell, crescudet de 
cos i amb llarguíssima cua, qui plora desconsoladament. ¿El motiu? 
Falta de banyes i problema de mobbing  per part dels col·legues 
infernals. 
 
Eulàlia Canal. Un petó de mandarina. Il.lustracions de Sara 
Ruano. Col.lecció Sopa de Llibres. Editorial Barcanova. 
Barcelona, 2006. A partir 10 anys. 

Aquesta novel.la té diverses virtuts. Una de les més 
destacables és que la seva autora, Eulàlia Canal (Granollers, 
1963), no es reprimeix a utilitzar el recurs de la prosa poètica i no 
permet que l'anècdota de la seva història sigui més important que 
la forma. Potser això mateix és el que va fer que el jurat de l'últim 
Premi Barcanova la situés en primer lloc. 
 
Emili Teixidor. El crim del triangle equilàter. Il.lustracions 
de Pep Brocal. Col.lecció El Vaixell de Vapor. Editorial 
Cruïlla. Barcelona, 2007. A partir 12 anys. 

L'inspector Garrofa ja fa anys que va néixer. La seva 
primera incursió d'intriga literària va ser el 1988 amb 'El crim de la 
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Hipotenusa'. L'autor s'hi ha posat amb ganes i li ha sortit una 
novel.la d'intriga llarga (235 pàgs) —massa relaxada a l'inici—, 
que arrenca de debò a la segona meitat i que troba el seu autèntic 
sentit quan la trama porta a relacionar el cas del Triangle Equilàter 
amb episodis històrics tan decisius per a l'Europa de la segona 
meitat del segle passat com la Nit dels Ganivets Llargs (1934) o la 
Nit dels Vidres Trencats (1938) 
 
David Nel.lo. Contrajoc. Col.lecció El Corsari. Editorial La 
Galera. Barcelona, 2007. A partir de 15 anys 

La novel.la 'Contrajoc', guanyadora del 39è Premi Ciutat 
d'Olot, relata les circumstàncies de la jove protagonista, d'uns 
setze anys, que fa un recorregut ràpid i d'ascens en el món dels 
escacs, fins que, en un torneig, es veu obligada a enfrontar-se 
amb un altre jove contrincant que, des de fa un temps, s'ha anat 
convertint en el seu millor amic. 

 
Vikram Chandra. Juegos sagrados. Editorial Mondadori. 

No us deixeu espantar pel tamany del llibre (1088 pàgines). 
Es llegeix ràpid, es llegeix be i es llegeix des de dins (la trama és 
tan interesant i està construïda amb tanta cura que a un li costa 
escapar-se d’ella per tornar a la vida quotidiana). 

 
UN NADAL DE CONTE 
Programa de contes i tallers. Enguany dedicat a contes solidaris 
que parlen d'altres països i cultures, i donen a conèixer altres 
realitats als infants. Aquests contes formen part de projectes de 
cooperació relacionats amb la literatura i en concret de dues 
ONG's: Llibre Obert i Intermón Oxfam. 
Cada sessió consta de dues parts, la narració d'un conte i la 
realització d'un taller de plàstica relacionat amb aquells temes que 
surtin als contes. 
Lloc:xarxa de biblioteques. Podeu veure programa a 
http://www.bcn.es/biblioteques/docs/activitats/agenda_4rtrim200
7.pdf 
Durada de les sessions: 2 h. 
De 4 a 10 anys. 
 
Activitats familiars Tardor surrealista al MNAC 
Lloc: Sala d'exposicions i taller 
Data: Del 4 de novembre al 13 de gener 
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Horari: 11.30 h  
Preu: Preu 4 € per persona (gratuït fins als 7 anys). Consulteu els 
avantatges del 'carnet surrealista' 
Aquesta tardor, a més de les activitats familiars relacionades amb 
les col·leccions permanents, us n'oferim de noves a l'entorn de les 
dues exposicions temporals sobre el surrealisme que tenen lloc al 
Museu entre el 26 d’octubre de 2007 i el 13 de gener de 2008 a la 
mateixa sala d’exposicions: Yves Tanguy. L’univers surrealista i  
L’objecte català a la llum del surrealisme. 
 
Tallers de cuina al Mercat de la Boqueria 
 
Dirigit a nens de 6 a 12 anys 
Les activitats es realitzaran de 9h a 13h  
Import: 90 € els 3 dies i 115 € els 4 dies 
 
27/12/07 Un retrat amb fruita 
28/12/07 Braç de gitano de patata 
29/12/07 Pastes i bombons per al cafè 
 
02/01/08 Panadons d’espinacs 
03/01/08 Pastís de fruita amb gelatina 
04/01/08 Bastons de formatge 
05/01/08 Gelat de turró 
 
 

MOTS CLARS, BREUS, GREUS, RUCS I CURTS 

Ben bé no sé pas què fer, 
què dir, que vaig o vinc, 
que tort o dret, 
i faig un vers molt tip 
de taps sens cap ni peus. 
Tinc son i el front se’m fon 
com un forn i em dol i tot 
el coll clos i la mà amb guant 
d’un verd roig que és mig blanc 
em cau i creix i em fot. 
Un cop de cap al vent que fa 
dels crancs, dels clics i dels clons 
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un xic de rom i un raig de sol 
i jo, rai, que prenc un flam 
amb gust de res i faig un tomb. 
El pis és groc i el pes és suau, 
el gos és ca i el gat és moix,  
la llum se’n va i el mar no és blau 
mes és molt i molt i molt fosc, 
com el mal que fa un trau 
o com el bosc on hi ha foc. 
El mot sens gens de seny 
et diu el nom del porc 
i la gent fot el camp. 

SIDRAL POÈTIC 

Preparat efervescent constituït per una mescla d’àcid metafòric 
(20%),  
bicarbonat al·legòric (20%) i oxímoron en pols metonímica (60%) 
amb addició d’unes gotes d’essència apariada de cítrics, crítics i 
clítics 
i presentat en forma de granets anafòrics. 

Daniel Ruiz-Trillo 
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