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Benvinguts i benvingudes! 
Si llegiu aquesta revista és que heu sobreviscut a aquest curs escolar 
2010-1011. Enhorabona! 
Com podeu veure, enllestim aquest darrer número amb una de les fotos 
de principi de curs de les nostres redactores i redactor. Les 
coordinadores de la revista volem d’aquesta manera demostrar-los el 
nostre agraïment per tota la seva feina i dedicació en la revista del 
centre. Moltes gràcies a tothom! 
I gràcies també als que s’han unit al nostre projecte darrerament, sense 
els quals la revista no hauria pogut ser una realitat. La vostra 
col·laboració ens ha facilitat la feina, però sobretot ens ha reconfortat, 
ja que hem vist créixer la il·lusió en aquesta revista i que, de qualque 
forma, en garanteix la continuïtat, que alimenta, com no podia ser 
d’altra manera, l’esperit Guillem Sagrera. 
 
 
 
 
 
 

Agraïments i sumari 

Denominació d’Origen és la revista de l’IES Guillem Sagrera que organitza el Dept. 
de Català amb els alumnes de l’institut. Coordinadores: Bàrbera M. Oliver, Margalida 

Palou i Xesca Cabot. Redacció: Blanca Poquet, Nicole Ackermann, Lydia Mestre, 

Candela Rodríguez, Olga Fernández, Rubén Gàlvez, Jaume Mateu Janer i Camila 
Canales. Fotografia: Sandra. Gràcies a l’equip directiu i a tothom que hi ha participat. 

Dipòsit Legal: PM 1621-2007. 

Imprimeix: Centre d’Edició i Distribució. Servei d’Innovació Educativa. 
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I DESPRÉS DE L’ ESO, QUÈ? 
Ja saps que faràs en acabar  l’ ESO? Després de  la xerrada que ens 
varen fer als alumnes de 4t, nosaltres ja ho tenim clar.  
 
Redacció: Camila Canales Segovia 
Dibuix: Pau Blanco 

 

El passat mes de gener al 
nostre centre hi va acudir una 
al·lota del Servei Municipal 
d’Orientació per fer-nos una 
xerrada als alumnes de 4t d’ 
ESO. El tema a tractar era: 
Què faràs després de l’ ESO?  
Molts de nosaltres, quan 
arribam a 4t no tenim  

 
gaire clar què és el que volem 
fer després d’això, si farem 
batxillerat, si estudiarem un FP, 

un PQPI, etc. Per aquesta raó 
és molt necessari estar 
informats de totes les 
possibilitats que tenim, tant si 
tenim el graduat com no. 
Es va repartir un quadernet 
informatiu per hom que 
explicava diversos punts: 
l’educació secundària per a 
persones majors, el batxillerat, 
la selectivitat, els estudis de 
grau que existeixen i els que es 
fan a la UIB, cicles formatius 
de grau superior i grau mitjà, 
PQPI, l’existència de les 
beques i ens donaren adreces 
del nostre interès.  Després de 
dues hores i mitja d’informació 
i preguntes estic ben segura 
que tots vàrem sortir de la 
xerrada amb les idees més 
clares.  
En definitiva, triïs el camí que 
triïs, és necessari i important 
que ara no deixis de formar-te i 
d’estudiar. Tu ja saps què 
faràs? Si tens dubtes, resol-los 
a  www.palmaeduca.cat/smo 
(Servei Municipal d’Educació) 

Esdeveniments 

http://www.palmaeduca.cat/smo
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VISITA A L’ESCOLA D’HOTELERIA 

 
L’IES Guillem Sagrera visita l’escola d’Hoteleria per als futurs cuiners, 
recepcionistes, cambrers, bàrmans, directors de restaurants i molt més! 
 
Redacció: Camila Canales 

 
El passat dia 16 de març 
els alumnes de 4t d’ ESO 
anàrem a l’escola d’Ho- 
teleria de la Universitat 
de les Illes Balears. La 
sortida va durar tres 
hores en les quals 
poguérem gaudir d’una 
guia turística per les  
seves instal·lacions i una 
informació molt àmplia 
del que es cursa a l’escola 
hotelera. 
Sortírem de l’ institut a 
les 9:30 del matí i tan bon 
punt vàrem arribar allà 

ens va rebre una 
professora que ens va 
explicar tots els cursos i 
les diverses formacions 
que es fan a l’escola 
d’Hoteleria. A més a més, 
vàrem fer una visita a les 
instal·lacions com ara la 
cuina, les aules, els 

menjadors, el laboratori, 
etc. Després del 
recorregut, tornàrem a 
l’institut devers les 12:30. 
Encara que ens quedàrem 
amb les ganes de menjar 
qualque cosa, passàrem 
una bona estona però 
sobretot, molts de 
nosaltres en sortírem ben 
satisfets, ja molts estam 
interessats en aquesta 
formació.  
Us animam a informar-
vos-en a www.ehib.es   

 

 
PROVES CANGUR, LA FESTA DE LES MATES 

 
Redacció: Blanca Poquet 

El passat 17 de març va tenir lloc la 

12a edició de les Proves Cangur a 

les Illes Balears. Les proves Cangur 

són un concurs internacional de 

matemàtiques i que està obert a 

tots els al·lots i al·lotes que cursen 

entre 3r d'ESO i 2n de Batxillerat. 

Enguany, la participació ha batut 

rècords: la inscripció ha estat de 

4671 alumnes de 85 centres 

diferents repartits entre les seus 

de Manacor, Inca, Palma, Menorca i 

Eivissa. Concretament, a la seu de 

Palma, al Palma Arena, hi assistiren 

2471 alumnes. 

 
 

 
 

Esdeveniments 
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A les 9:05 els representants de 

l’Ajuntament de Palma i de la 

Conselleria d’Educació donaren la 

benvinguda a tots els participants 

i, deu minuts després, començà el 

repartiment de les proves. Els 

alumnes seien per nivells, des dels 

més petits, abaix de tot, fins als 

majors, a dalt. A les 10:30 es 

donà per acabada la Prova Cangur.  

Els participants gaudiren d’un bon 

berenar gràcies a la col·laboració 

de l’Institut d’Innovació 

Empresarial de la Conselleria 

d’Indústria, Comerç i Energia.  

Després d'un temps d'esbarjo, 

els alumnes es disposaren a 

participar a la gimcana 

matemàtica. Aquesta constava 

d'una sèrie de problemes 

d’estimació, geometria, 

aritmètica, lògica, etc. que només 

durà 40 

minuts.  

La xarxa 

wifi no 

es 

pogué connectar i els resultats no 

es pogueren donar al moment, 

però després d’una setmana de 

correccions per part dels alumnes 

voluntaris de la UIB, donaren a 

conèixer quins 6 centres havien 

aconseguit millor resultat. En 

primer lloc, el CC Jesús María i en 

segon, l’IES Guillem Sagrera!!!  

El segueixen el CC Sant Josep 

Obrer II, el CC Madre Alberta, el 

CC La Salle de Palma i el CC 

Virgen del Carmen. 

Des d’aquesta revista volem 

felicitar el Departament de 

Matemàtiques per la seva feina i 

per haver aconseguit que els 

alumnes del  nostre institut 

quedessin en tan bona posició.

  
Foto de la Prova Cangur a Palma. 

A veure qui troba na Blanca Poquet, la nostra 
reportera!!! 

 

Esdeveniments 
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JORNADA SOLIDÀRIA 
A L’IES GUILLEM SAGRERA 

A l’institut Guillem Sagrera es va organitzar una jornada solidària 
en la qual tothom va aprendre la importància de participar a les 
ONGs. 
 
Redacció: Camila Canales 
 

Al nostre centre tenim el magnífic 

plaer de comptar amb un 

professor que està molt involucrat 

amb una ONG anomenada Mallorca 
Amiga, en Pep Manel. Aquest 

professor va proposar una 

activitat que consistia que 

venguessin a l’institut algunes ONG 

per tal de poder xerrar-nos a tot 

l’alumnat de les seves funcions i 

propòsits. 

D’aquesta manera el passat dia 24 

de març a l' IES Guillem Sagrera 

es va organitzar la jornada 

solidària que tingué lloc durant tot 

el dia. Varen venir quatre 

diferents grups d’ ONG: Intermón, 
Fundació Vicenç Ferrer, S’altra 
Senalla i Mallorca Amiga. Tots els 

grups del centre, des de primer 

d’ESO fins a batxillerat, vàrem 

poder gaudir d’una activitat molt 

interessant i constructiva. 

 Mallorca Amiga és una ONG que 

s’encarrega d’ajudar gent 

necessitada a diferents països com 

ara són Colòmbia, Burkina Faso o 

Haití. Donen des de beques per a 

nines fins a microcrèdits per a les 

dones. Fins i tot col·laboren amb 

les apadrinacions de nins. 

La Fundació Vicenç Ferrer és una 

ONG que té com a propòsit 

transformar una de les zones més 

pobres i necessitades de l’Índia, 

Anantapur, i d’algunes altres 

comunitats més excloses del 

planeta. 

 
 

Esdeveniments 
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S’encarreguen que tothom pugui 

optar a l’educació, a apadrinar nins 

i que les dones també puguin 

treballar. 

S’altra Senalla és una associació 

amb la intenció de difondre la idea 

i la pràctica del Comerç Just a les 

Illes Balears, és a dir, que tothom 

pugui gaudir d’un salari digne pel 

seu treball i amb igualtats. A més 

ha de tenir un respecte cap al 

medi ambient.   

Intermón  enguany s’encarrega de 

la recaptació de doblers per poder 

ajudar els països empobrits. El 

projecte, que es diu Taxa Robin 
Hood, el que vol  

 

 
 

és que s’apliqui un impost del 

0,05% a les transaccions 

financeres internacionals i, 

d’aqueixa manera, es podrà ajudar 

molta més gent. 

 

Després d’ acabar la jornada vàrem entrevistar breument un parell de 
persones per saber la seva opinió sobre aquesta activitat. Les preguntes 
eren: 1- Què ha estat el que més t’ha agradat? 2- Has recapacitat en res? 
3- Quin missatge donaries als nostres lectors? Vet aquí les respostes. 
 
Luís Carretero García, 4t d’ ESO  
1. El que més m’ha agradat ha estat la parada de comerç just.  
2. El comerç just  ajuda a la igualtat del comerç als països 
subdesenvolupats i d’una manera positiva amb el medi ambient. 
3. Hem de tenir en compte que hi ha gent que necessita coses bàsiques  
per tant no hem de tudar res i ajudar-los. 
 
Pau Blanco, Jeffrey Edenodo i  Rousong Seing, 1r d’ ESO  
1. Ens ha agradat molt l’ ONG Mallorca Amiga. 
2. La gent ens hem de conscienciar i ajudar d’alguna manera la gent que 
ho necessita. 

Esdeveniments 
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3. Tots hem d’ajudar per exemple donant doblers per construir escoles, 
hospitals, apadrinar un nin etc. Col·labora-hi! 
 
John Pelaez, 3r d’ ESO 
1. El comerç just m’ha agradat molt. 
2. Nosaltres hem d’ajudar la gent més necessitada. 
3. No has de tudar el menjar ni els doblers, hi ha gent que no té res 
d’això.  
 
Joan Miquel Gelabert,  professor 
1. Tot en general. 
2. Tothom hauria de participar a les ONGs. 
3. Hi ha tantíssima gent amb necessitats que els governs haurien 
d’esforçar-se per atendre’ls. Com que les ONGs saben que això no 
passa, elles s’han d’encarregar de fer la feina que no fan els polítics, i per 
tant el que hem de fer tots és ajudar d’una manera molt constructiva 
apuntant-nos a les associacions o ONGs. 
 

 
 
En conclusió, alumnes i professors valoram de manera molt 
positiva aquesta iniciativa ja que molts dels països empobrits i 
que pateixen l’explotació del que s’anomena primer món són els 
països d’origen de molts dels nostres companys i ells mateixos 
ens poden ajudar a entendre la situació d’allà per valorar la d’aquí 
i ser responsables de totes les nostres accions com a consumidors 
i com a persones.  

 
 
 

Plegats podem contribuir  
a construir un món millor!  

 

Esdeveniments 
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QUÈ ÉS EL COMERÇ JUST? 

 EN PARLAM AMB S’ALTRA SENALLA 
 

Redacció: Jaume Mateu (i Rubén Gàlvez) 

Com ja sabeu l'altre 
dia varen venir a 
l'institut un parell 
d'ONGs a parlar-
nos dels problemes 
que hi ha al tercer 
món. Nosaltres hi 
hem volgut 
col·laborar, i ho 
hem fet parlant 
amb S'altra Senalla, 
que a Palma es 
troba al carrer 31 
de desembre, 
L'objectiu d'aquesta 
Oraganització No 
Governamental és 
promoure el 
comerç just, que és 
un concepte tan 
simple i "lògic" 
com que els 
treballadors dels 
països empobrits 
treballin en les 
mateixes 
condicions que ho 
fan els dels països 
desenvolupats. Per 

culpa d’aquest no tracte igualitari ve, entre 
d’altres anormalitats, l'explotació infantil 
ja que les famílies no poden assumir les 
depeses econòmiques i han d'enviar els 
seus fills a treballar. Això és just? 
El més important és que tothom prengui 
consciència del que és 
el comerç just. De fet 
ja s'ha aconseguit que 
se’n parli a molts 
mitjans de 
comunicació. I ara, 
nosaltres, els joves, ens 
hem d’atansar a la gent que no té tanta 
sort com nosaltres. Sort que depèn 
d’haver nascut a un país on unes poques 
persones,  les que tenen el poder capital i 
que ho dominen tot, cada dia senten com 
"dringuen monedes i més monedes a la 
seva butxaca", mentre que els seus 
treballadors segueixen en l’explotació 
laboral. 
Tal vegada pensau que no hi podeu fer 
res, però estau equivocats. El que heu 
d'estar és disposats a deixar empremta en 
un futur molt proper i deixar de comprar 
a les grans multinacionals, cosa que farà 
una ajuda inimaginable als països 
empobrits. 

Recerca 
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Si voleu més informació heu de saber que ara tots els productes 
fabricats amb el comerç just duen una etiqueta que posa 
Fairtreeit que certifica que aquest producte ha vetllat per les 
condicions laborals dels seus treballadors. Malgrat que aquesta 
etiqueta és una gran ajuda no és, ni molt 
manco, una solució, ja que aquesta vendrà 
quan no faci falta posar cap etiqueta, cosa 
que voldrà dir que tots els productes seran 
creats per comerç just. 
I per últim cal dir que els productes creats 
mitjançant el comerç just no són fets als 
països on es compren els productes (pagant el que toca) sinó que 
s'originen a les fàbriques d'Europa pel fet que als països del tercer 
món  no tenen els mitjans suficients per produir-los. 
Amb aquest escrit Denominació d'Origen vol que vos conciencieu 
amb els problemes del tercer món i que amb petites 
col·laboracions siguem capaços de solucionar-los. 
Tal vegada S'altra Senalla només sigui un petita llavor, però si la 
sembram i la cuidam se’n farà un gran arbre i d'aquest gran arbre 
en neixaran d’altres i així aconseguirem fer un bosc si cal, un bosc 
que mai es creamarà i viurà generacions i generacions. Però això 
ja depèn de vosaltres, de tots nosaltres, i tenim el futur a les 
nostres mans. 
 

 
 

 
Tothom a Biniaraix! 

 
Redacció: Rubén Gàlvez 
 
Dia 29 de març, el Grup de Medi Ambient va organitzar una excursió al barranc de 
Biniaraix, un preciós lloc on passar el dia a prop del poble de Sóller. Sortírem de l’institut 
a les 8h (bé, entre els que arribaren tard i els que no sabien que havien d’esperar fora, 
posem les 8,20h), i vàrem anar en autocar fins al mateix peu de la muntanya, on vàrem  

Recerca 

Esdeveniment verd. Pàgines verdes 
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poder veure tota una successió de 
paisatges increïbles; des del llac situat a la 
vall, fins a les vertiginoses vessants que 
formen el barranc. 

D’esquerra a dreta: na Lydia Mestre, na 
Candela Rodríguez i na Míriam Ibáñez, del 
Grup de Medi Ambient. 
[A la foto de la dreta, alguns dels membres del 
Grup de Medi Ambient berenant i gaudint de les 
vistes i d’un sol primaverenc.] 
 
Però no tot va ser tan bonic, no, i això li 
ho podeu demanar als pobres peus dels 
participants d’aquesta activitat. Què us 
pensàveu, que unes vistes tan 

meravelloses estan a l’abast de tothom? 
Idò no! Per aconseguir el premi, primer 
s’ha de superar la prova. I el barranc en té 
per avorrir, de proves! 

Per sort, el nostre grup va estar ben 
preparat i vàrem arribar al cim sense cap 
lesió greu, des d’on vàrem baixar una altra 
vegada fins a l’autocar, passant per nous 
paisatges (que aquesta vegada incloïen 
fins i tot bots d’aigua!) fins a arribar al 
poble, on, la part més avançada de 
l’expedició, va haver d’esperar la resta de 
companys. 
Des d’allà, férem una darrera caminada 
fins a l’autobús, que ens va portar a 
l’institut sense cap retard. 
Personalment, crec que és un d’aquells 
viatges que s’haurien de fer, al manco, un 
pic en la vida!  

 

CONCURS AULA NETA…  
DE MOMENT, QUI GUANYA? 

 
 
 
 
 
 

Esdeveniment verd. Pàgines verdes 

Com deu anar la puntuació? Quina classe de 

moment és la que està més neta de totes? 

Aquelles que teniu més mala puntuació, 

espavilau-vos, encara teniu temps de 

guanyar! La qüestió és tenir una aula polida 

on treballar a gust! Estigueu atents al blog… 

Hi anunciarem la classe guanyadora! 
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Els delegats d’enguany (alguns…) 
Redacció: Denominació d’Origen 
Fotos: Sandra López 

Aquí teniu els que han estat els delegats i subdelegats del curs 
escolar 2010-2011, els que us han representat com a aula i els que 
han donat la cara per vosaltres a les sessions d’avaluació. Ser 
delegat no és fàcil i és una feina per a la qual es necessita 
compromís i responsabilitat. Cadascú ha fet el que ha pogut i 
realment hi ha hagut gent que ho ha fet molt bé. A tots ells… 
enhorabona!     
 

 
3r B 

Nelson Díaz 
Candela Rodríguez 

 
3r A 

Nora Barlayarn 
Lorena Fus 

 
2n C 

Alejandro Alarcon 
Loli Ruiz 

 

 
2n A 

Cristian González 
Lluis Garau 

2n D 
Rayan Pereira 

Alejandro López 

1r C 
Sebastia Villarroel 
Moira Martínez 

 
2n A de Bat 

Ornella Cabello  

 
1r D 

Aldana Butiérrez 

 

1r B 
Nabila El Ouadnouni 

L’institut informa 
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4t A 

Joaquín García 
Aitor Jiménez 

 

 
4t Diversificació 

Jose Martínez 
Natalia Leiva

 

 
 

3r C 
África Montes  
Walid Haddad 

 

 
2n B Bat. 

Andrea Pérez 
Inés Camacho 

 
2n B 

Rider Castillo  
 Dayanna Tupiza 

 

1r A 
Patricia Yaguana 

 Stani Kolodyazhnyy 

 
4t B 

           Jaume Mateu 
          Rocío Moreno 
    
 

 
 
 
 

L’institut informa 

HHeeuu  vviisstt  qquuee  hhoo  ssóónn,,  

ddee  ppoolliittss,,  ttoottss!!!!!!  FFaann  

uunnaa  ccaarreettaa  dd’’aannggeelleettss!!!!!!  

AA  qquuiinn  iinnssttiittuutt  

ddeeuueenn  aannaarr??????  

Quina llàstima! Els de 

primer de batxillerat, 

tan garrits, no surten!!! 
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VVIIAATTGGEE  DDEE  22nn  DDEE  BBAATTXXIILLLLEERRAATT  AA  RROOMMAA  
 
Redacció: Ornela Cabello i Esperança 
Sempere. 

El passat 14 de gener els alumnes de 
segon de batxillerat anaren a Roma. Hi 

anaren 23 alumnes i 2 professors ( 

Dolors Palmer i  Toni Coll ). Fou un 

viatge emocionant, interessant i 

divertit. Van gaudir de la Roma 

clàssica i moderna. Entre les  visites cal 
destacar : el Coliseu, on els joves 

quedaren impressionats per les grans 

dimensions i la bellesa d’aquest. Des 
de dins els alumnes es pogueren sentir 

com uns autèntics romans de l’època 

que anaven a veure l’espectacle; la 
Fontana di Trevi les figures de la qual 

estan esculpides amb una gran 

minuciositat i detallisme; el fòrum 
romà on van veure l’arc de Tit; el 

Panteó amb la seva cúpula tan 

característica; el Vaticà on visitaren la 
capella   sixtina , la basílica de Sant 

Pietro i el seu museu; el Trastevere, un 
barri típicament romà; la columna 

Trajana, coronada per  l’escultura de 

Sant Pere i el palau de Vittorio 
Emanuele II, on, des de dalt gaudiren, 

d’unes meravelloses vistes de tota 

Roma.  
Durant el dia els joves es dividien i 

visitaven les zones culturals de Roma 

que els despertaven més interès. Durant 
la nit anaren als diferents pubs que hi 

havia a la zona de Termini on es 

divertiren molt. Els llits quedaren 
pràcticament fets ja que els alumnes hi 

dormiren molt poc. Les nits es 

convertien en hores de festa i diversió. 
 

Des de Denominació d’Origen us 

desitjam, ara que deixareu aquest 
institut, molta sort en la nova vida que 

us espera. 

Foto esquerra: n’Esperança Sempere, na Tamara 

Martínez i na Sara Royo a l’entrega del recull de 

Literatura Jove de Palma 2010.  

Foto de la dreta: na Maria del Mar, n'Ornela i na 
Lidia, les guanyadores del concurs literari de Sant Jordi d’enguany de batxillerat 

 

Viatge d’estudis 2n Batxillerat 
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ELS BECARIS EN PRÀCTIQUES RESPONEN 

Redacció: Blanca Poquet i Míriam Ibáñez 

Els seus noms són Ismael Algarra Pieras i Belén Díaz, dues de les 
persones que han estat durant aquest segon trimestre al nostre institut 
fent practiques de professors. Ens interessam 
des de Denominació d’Origen per la seva 
experiencia. 
1. Què estudies? On? Per què? 

Isma: Ara estic fent un màster de formació 
del professorat.  He acabat la carrera d'Història i 
he fet aquest màster per intentar tenir una 
sortida professional, en aquest cas, la docència. 

Belén: He estudiat Química a la UIB. Des 
de petita ja m'agradava molt fer experiments. 
2. Ha estat difícil? 
Tot és difícil, però amb esforç i dedicació tot es pot fer. 
És bastant difícil.                 
3.  Per què has vengut al Guillem Sagrera? T'ha agradat? Què has 
après?  

Les pràctiques són part del màster i t'assignen per codi postal, per 
això m'han enviat aquí. M'ha agradat perquè és una experiència única. 
He après que la realitat educativa dista molt de la teoria. 

Em va tocar fer les pràctiques a aquest institut per sort. M'ha 
agradat moltíssim estar aquí. He après moltes coses del funcionament, 
de l'organització, però sobretot dels alumnes. 
4. Què faràs ara en acabar? 

Intentaré treure les oposicions per l'any que ve i així poder tenir 
una plaça fixa i poder dedicar-me a la docència, de moment. 

Vull anar a fer feina. Intentaré trobar qualque cosa i, si no hi ha 
sort, faré un altre màster. 
5. On t'agradaria ensenyar? 

A qualsevol centre de Palma o, si no pot ser, de Mallorca. 
Ara no tenc cap preferència, però m'agradaria fer-ho a Palma. 

 

Entrevistes 
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6. Comentari final: 

És interessant viure aquesta experiència, és diferent a tot el que et 
puguin dir en la teoria i un aspecte important és que més que alumnes, 
són persones humanes. 

Ànims a tots els alumnes, que en trauran profit, ja que és un 
privilegi estudiar aquí. 

 

 

ESCLAT DE PRIMAVERA MUSICAL CATALANA 

Aquesta primavera la música en català està d’enhorabona. Els Manel, des 
de Catalunya, Antònia Font, des de Mallorca i Obrint Pas, des del País 
Valencià, han tret nous discs i han fet inundat el panorama musical en 
català de notes alegres, divertides, innovadores i engrescadores. Us els 
presentam i us convidam a visitar el nostre blog, on trobareu enllaços 
directes a les seves pàgines web plenes de música. 

MANEL 
Redacció: Jaume Mateu Janer 

Estic convençut que ja el coneixeu i, encara que no n’hàgiu escoltat cap 
cançó, heu sentit parlar d’aquest grup músical català perquè diríem que 
és el nou “boom” de la música en llengua catalana, i no només a 
Catalunya, País Valencià i Illes Balears, sinó arreu de tot l’Estat 
Espanyol i, si no em creis, podeu mirar les llistes de vendes, on ha estat 
moltes setmanes al cap d’aquesta. 

Manel neix a Barcelona quan es junten 
quatre amics amb ganes de música: Guillem 
Gisbert, veu, ukelele, guitarra i armònica; 
Martí Maymó, baix i clarinet; Roger Padilla, 
guitarra, banjo i ukelele; i Arnau Vallvé, 
bateria i percussions.   
 Aquí els teniu fent un Cafè per la Llengua. 

La seva història. Amb un període molt breu d’estar junts decidiren 
presentar-se al concurs musical Sona 9, el 2007, on que daren segons i,  
 

Entrevistes 
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amb el premi, decidiren enregistrar el seu primer disc que va sortir el 
2008, Els millors professors europeus. El seu estil no està gaire definit ja que 
va des del pop al folk, passant per un poc indie 
i qualque influència de country. Les melodies 
les podríem qualificar de “senzilles”, però amb 
unes lletres molt treballades tot i ser 
costumistes.  
Acabada la gira decidiren aturar els concerts per 
produir el segon disc que té com a títol, 10 
milles per veure una bona armadura, amb un estil un poc més definit, més 
pop. Deu dies després que sortís el disc a la venta començaren una gira 
que no només queda tancada a Catalunya, sinó que va arreu de la 
península, en la qual no manca una petita aturada a la nostra illa dia 26 
de maig al Teatre Príncipal. Les entrades ja s’han exhaurit. 
Aquest disc gaudeix de 10 cançons. De moment, us aconsell 
“Aniversari”, que n’és el single i que té un videoclip espectacular.  

 
ANTÒNIA FONT 

Redacció: Candela Rodríguez 

Antònia Font és un grup musical format a 
Mallorca fa prop de 15 anys. La seva música és 
molt festiva i animada. Els temes habituals en 
les seves lletres són l'espai, l'astronomia, la 
robòtica i la mar... temes pocs habituals, vaja. 
Encara que Antònia Font sigui el nom del 

grup, els músics són tots homes. De llegendes, però, n’hi ha moltes, 
entorn a aquest nom.  
Des de la seva creació han fet set discs. L'últim, enguany:  Lamparetes. 
Les seves lletres són en català i si no els coneixeu encara, us asseguram 
que és un grup que val molt la pena. 
 

 OBRINT PAS 
Redacció: Rubén Gàlvez 

Obrint Pas és una banda musical d’estil SKA (encara que també ha 
tengut un vessant hardcore o fins i tot punk) que va néixer a València el 
1993. Les seves lletres solen ser reivindicatives i tenen un fort  

Recomanacions musicals 
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compromís amb el país, la llengua i la identitat cultural dels “Països 
Catalans”. Reivindiquen, encara, la unitat de la llengua a ritme de 
dolçaines (una espècie de xeremia però sense sac) i els tambors de la 
terra. Però així i tot, tenen també cançons d’amor i plenes de sentiment 

per a aquells més romancers.  
Enguany, dia 17 d’abril, vàrem tenir 
l’honor de rebre els Obrint Pas a  
l’Acampallengua de Campos. 
Acontentaren el públic tot cantant 
cançons velles i que tothom coneixia, 
però també aprofitaren l’ocasió per 
presentar el seu nou disc Coratge, que us 

podeu descarregar on-line de manera totalment gratuïta. Això sí que és 
música lliure! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomanacions musicals 

Aquesta crítica és un tant especial. La dedicam a 
Ovidi Montllor, actor i músic valencià (1942-1995). 
Va començar, com molts dels actors d’aquest institut, 
a un petit grup teatral on s’ho passaven bé i després ja 
va anar “pujant de categoria”. Un poc més tard va 
començar a interpretar poemes amb una guitarra. 
Això el va influir a romandre a l’estil artístic i cultural 
de la Nova cançó, moviment que pretenia impulsar la 
cançó cantada en català majoritàriament folklòrica. 
En aquest estil va enregistrar més de 20 àlbums i en 
moltes ocasions ho feu del seua amic inseparable i 
excel·lent guitarrista, Toti Soler.  

Ovidi, com a gran orador, ha donat veu i música a 
molts poetes catalans, però ell també ho era. Us en 
posam un exemple amb la cançó “Va com va”, amb 
la qual tal vegada hi haurà gent amb qui s’hi sentirà 

indentificada. Recordau que la podeu escoltar al blog: 
www.larevistadelsagrera.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 
 

Especial 

Ovidi 

Montllor

r 
 

Redacció: Jaume Mateu Janer 

VA COM VA. 
A tu t'emprenya 
molt que jo et 
tingui mania. 
Va com va. 
A mi 
m'emprenya 
molt que tu 
vagis fent cria. 
Va com va. 
A tu t'han dit 
preciós, a mi 
m'han dit tu 
calla. 
Va com va. 
I jo no vull callar 
mentre tu tens 
la tralla… 
Va com va. 
Va com va. 

http://www.larevistadelsagrera.blogspot.com/
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Redacció: Blanca Poquet i Míriam Ibáñez 

Les parelles lingüístiques és una 
iniciativa presa per molts 
instituts, entre aquests, el nostre, 
l'IES Guillem Sagrera. Cada 
dilluns i dijous, al primer pati, 
alumnes de tots els cursos i 
algunes professores ens reunim 
a l'aula de PALIC, al segon pis. 
Tots els participants som 
voluntaris. Els alumnes ens 
dividim en dos grups: uns que ja 
saben xerrar català i s'ofereixen a 
ensenyar-lo i uns altres a qui els 
agradaria millorar el seu 
coneixement del català. A 
principi de curs, es formaren les 

parelles, on hi ha un integrant de 
cada grup. A cada reunió, les 
parelles xerren sobre diversos 
temes, però sempre en català. 
En aquest curs, hem fet dues 
sortides, una a Son Magraner i 
l'altra a l'Iberostar estadi. 
Aquesta iniciativa pretén 
potenciar l'ús del català entre els 
joves de l'institut i fer entendre 
que el català és un idioma que es 
pot fer servir per tot. Ara ja és, 
per ventura, massa tard per 
apuntar-s'hi, però us hi animam 
per l'any que ve. Quanta més 
gent millor, no? 

 

 
 
 

Parelles lingüístiques 

AAqquuíí  

tteenniiuu  

uunnss  

qquuaannttss  

aalluummnneess  

ppoossaanntt  

eenn  

pprrààccttiiccaa  

eell  

ccaattaallàà..  
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Parelles lingüístiques 

I recordau, tots sou 

mestres de català 

per als alumnes 

nouvinguts!!! 

ELS ALUMNES DE PALIC FAN CRESPELLS 
Redacció: Eliany Bello León, Emmanuel Inirio Giménez i 
Jeffrey Bolívar. Amb l’ajuda dels germans Itúrrez. 

 
Ingredients: farina, oli, sucre, taronges (suc), saïm, llimona, 
ous i aigua. 
Elaboració: Feim suc de taronja. Separam el blanc dels ous 
del rovell. Tallam la peladura de la llimona. Mesclam el saïm, la 
farina, el sucre, l’aigua i el suc de taronja. També la peladura de 
llimona. Ho pastam tot. Estenem la massa i li donam forma 
amb els motlles. Posam els crespells en una palangana untada 
amb una mica d’oli perquè els crespells no s’aferrin. Ho posam 
al forn a foc lent. Es treuen quan estan daurats. Són boníssims! 
 
I les quantitats? La gent grans mai les diu! Pegau a pens!!! 
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Parelles lingüístiques 

 

Descripció de la imatge:  en aquesta fotografia podem 

veure-hi  quatre peus. Són els peus de quatre al·lotes, de 

quatre amigues. No són peus immòbils, estan fent una 

acció; caminen. Caminen damunt la sorra, la sorra de 

Mallorca, la nostra Mallorca estimada. Un dels peus, ve 

de la Xina, aportant-nos coneixements interessantíssims 

de la cultura oriental. Dos dels altres peus venen 

d’Amèrica del sud, mostrant-nos totes aquelles coses 

tan belles que hi ha a la seva terra  i donant-nos 

l’oportunitat de poder aprendre tradicions seves. El 

quart peu és mallorquí, d’una persona que estima la seva 

terra i li té tant apreci que desitja mostrar a aquelles 

persones que venen de fora tots els raconets de 

Mallorca, totes les tradicions, totes les festivitats 

importants, i, sobretot un dels elements més importants 

del nostre patrimoni, la llengua catalana. Amb aquesta 

imatge vull simbolitzar que per molt enfora que vengui 

una persona, passeta a passeta  pot avançar fins a sentir-

se la  terra seva, i si li costa caminar, sempre hi haurà 

algú molt orgullós del seu territori que estigui disposat a 

ajudar-lo i fer que se senti com un mallorquí més. 

Sempre hi haurà algú disposat a donar-li la empenta 

necessària cap a l’aprenentatge de la nostra llengua, el 

català.  

 

 

 

 

Reflexions a 

l’entorn 

d’una 

imatge, per 

Esperança 

Sempere 

 

TOTS 

SOM  A  

MA-

LLOR-

CA, 

TOTS 

VO-

LEM 

EL 

NOS-

TRE 

TRE-

SOR. 

No 

amaguis 

la 

llengua, 

parla en 

català! 
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SANT JORDI 2011,  
UN SANT JORDI MOLT ESPECIAL 

Redacció: Blanca Poquet 

El passat 14 d'abril, al barri de Son 
Cotoner, fou celebrada la diada de 
Sant Jordi, ja que dia 23 d’abril 
eren vacances de Pasqua. La festa 
començà a les 17:30. El drac  

Aquí teniu el drac. El cap està fet per na 
Consuelo i na Maria Antònia. Vaja dues 
artistes! I el cos, està cosit per na Cati del 
bar. Una altra dona indispensable!!!  
 

(format per molts alumnes de 
teatre de l'institut) guiat per 
xeremiers, sortia de l'IES Guillem 
Sagrera al carrer. Policies 
municipals tallaren alguns carrers 
per tal que el drac pogués 
passejar-se pel barri. Darrera seu, 
molts d'alumnes, professors i 
veïns el seguien i el fotografiaven. 
Denominació d’Origen desplegà un 
ampli ventall informatiu i cobrí tot 
l’esdeveniment.  

Després d'entrevistar diversos 
veïnats, concloem que la idea de 
fer la festa involucrant tot el barri i 

el drac fet manualment va agradar 
molt. És més, els agradaria que es 
repetís l'any que ve. 
A les 18:15, aproximadament, el 
drac i tots els seus seguidors 
anaren a les cases de Son Cotoner, 
conegut actualment com Eroski, 
on tot un poble, representat pels 
actors del Teatre Solidari, els 
esperava. Allà es representà la 
llegenda de Sant Jordi, però l'acte 
final, el lliurament de la princesa al 
drac i el rescat de Sant Jordi, es 
feu a l'escenari del pati de l'institut. 
Després, al voltant de les 18:30, 
començà el lliurament de premis el 
VI concurs de narrativa breu de 
l'IES Guillem Sagrera.  

Aquí teniu na Camila Canales amb en Luis 
Carretero, reporter free-lance. 

Enguany, per fer un homenatge a 
les persones majors, les narracions 
havien de ser la biografia d'un 
padrí. El lliurament es feu per 
categories de cicles educatius i,  

Sant Jordi 
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entre cadascuna, la batucada 
tocava durant uns minuts. Els 
premis d'enguany eren xecs 
bescan-viables a   Xocolat i a 
Quart Creixent.  
En finalitzar, el director del centre, 
Bartomeu Planas, i més tard la cap 
d'estudis, Bàrbara Pallicer, feren 
un discurs i agrairen als 
col·laboradors la seva ajuda.  
Durant tota la diada, paradetes 
montades per Dinamo i la llibreria 
Lluna feien activitats, com taller 
de xapes, o feien de punt 
d'informació. A les 19:30, es serví 
un berenar solidari. També hi 
hagués panades per gentilesa de 
l’Associació de Veïns del Vinyet 
de Son Cotonerformat per 
menjars originaris de països 
subdesenvolupats o en vies de 
desenvolupament i, un poc més 
tard, començaren els concerts.  
Primer tocaren Lemac, un grup de 
rock format per joves de Palma i 
Biniari. 

 

 
 

Per acabar la festa, a les vuit 
començà l'actuació de Valtònyc, 
un raper palmesà, acompanyat de 
Swing, que durà fins als voltants 
de les 21:00.  

 
El rap en català entusiasmà els assistents. 

Aquesta festa fou una oportunitat 
per apropar-nos més al barri on 
estudiam i, alhora, fer participar 
els veïns a les nostres activitats i 
així rompre les distàncies que hi 
ha entre nosaltres i actuar com 
una unitat. Enguany ja ha tengut 
molt d'èxit i segur que en les 
pròximes edicions, que n'hi haurà 
si és possible, com ja tendrem més 
experiència, podríem afegir més 
activitats i involucrar-hi més gent 
fent així la diada de Sant Jordi a 
Son Cotoner una gran festa de 
germanor. 

VVIISSCCAA  SSAANNTT  JJOORRDDII,,    

EELL  LLLLIIBBRREE  II  LLAA  RROOSSAA!!  
I enhorabona a tota la gent que va fer 

posible aquesta festa, sobretot a na Xesca 
Cabot i a l’Ajuntament de Palma que 

subvencionà la festa i ens ajudà a 
organitzar-la a través de na Xisca Grimalt.

Sant Jordi 
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PREMIS DEL VIè 

CONCURS DE 
NARRATIVA BREU IES 

GUILLEM SAGRERA 
Redacció: Denominació d’Origen 

Dins el programa d'actes de la 
festa de Sant Jordi férem el 
lliurament de premis del nostre 
concurs. Enguany els premis han 
estat gentilesa de l'Ajuntament de 
Palma, a través de Política 
Lingüística. 
Com sabeu, els relats havien de 
parlar dels padrins, de les 
persones que ens han precedit i 
han hagut de lluitar en un temps 
molt més difícils que els d'ara. 
La veritat és que els nostres 
alumnes no ens han decebut gens 
i han fet un homenatge preciós 
als padrinets. També hem 
d'agrair als alumnes de Son Serra 
i del Marian Aguiló, la seva 
participació. 

 
 

EEnnhhoorraabboonnaa  aa  ttootthhoomm!!    
I els guanyadors han estat: 
3r cicle de primària: 
Guillem Mas Vidal (CEIP  
Marian Aguiló) 
Paula Pol Pizà (CEIP Marian 
Aguiló) 
Enric Perpinyà (CEIP Son Serra) 
 
1r cicle d'ESO 
Natàlia Vanrell Martí 
Ayiman Almasry 
Maite Rivera Pascual 
 
2n cicle d'ESO 
Rubén Gálvez Pérez 
Ares Fernández Lombardo 
Camila Canales Segovia 
Verònica Parra 
 
Batxillerat 
Ornela Cabello Fernández 
Lidia Talavera Martínez 
Maria del Mar Caviedes Albertí 

També es va presentar el 
llibre que conté els relats 
guanyadors del concurs de 
l'any passat en què el tema 
central fou la mar. Si us 
interessa tenir-ne un 
exemplar només ens l'heu de 
demanar. 
Vet aquí els guanyadors... alguns 

sencers i altres no!!! Ho sentim! 

Sant Jordi 
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RReeccoommeennaacciioonnss  ddee  lllliibbrreess  

((ssii  nnoo  ppeerr  SSaanntt  JJoorrddii,,  ppeerr  aarraa  qquuee  vvee  ll’’eessttiiuu!!))  
Per Blanca Poquet i Candela Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Jordi 

Luis Carretero Garcia (4tB) 
Túneles de Roderick gordon y 
Brian williams Es un saga de 
llibres molt interessant per 
aquells que cerquen acció. És un 
llibre que m'ha agradat perquè 
descriu un món de fantasia que  
integra perfectament el món 
actual.  

 

Eduard Sanchez  
(antic alumne  
del nostre institut) 
Crónica de una torre 
 de Laura Gallego Garcia. 
És una saga de fantasia que m'ha 
agradat molt perquè és just el 
que cercava quan volia llegir 
aventura. 

 

Rocío Moreno Baidez (4B) 
La princesa que creía 
 en los  cuentos de hadas 
 de Grad Marcia.  
És un conte que 
 explica la història de dones que 
sofreixen i volen trobar el camí 
a la felicitat. M'ha agradat molt 
perquè és un llibre que 
mitjançant una forma usual de 
contar un conte te diu coses 
molt reals que estan passant 
avui en dia. 
 

 

Pau Tarzona,  
professor de música  

El clan del oso cavernario  
de Jean M. Auel. 

Pilar Garau, secretària  
El mecanoscrit del segón origen de 
Manuel de Perdrolo 
Sé que hi ha alumnes que l’han llegit 
però als que no ho han fet encara, 
els recomen aquest llibre perquè és 
molt entretingut. 
  

 
Magí Janer, professor. 
Contes d'aquí i d'allà. 
És optimista, lleuger,etc. 
Un bon llibre per llegir 
quan vols distreure't i 
passar una bona estona. 
 
( També va 
recomanar "El 
guardián en el 
centeno" però 
no donà 
informació del 
llibre) 
 

Tomeu Pastor, professor de Socials. 
Història d'una dama i un lloro de'n Pep 
Grimalt 
És un llibre que està 
molt ben escrit i té 
una història apassionant. 
És difícil de trovar 
perquè sol estar exhaurit. 
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JOSEP CARNER 

D’entre les històries de padrins i repadrins que es varen presentar al concurs de 
narrativa, hi ha una història un tant especial. Voleu saber per què? Llegiu-ho i 

sabreu què tenen a veure Josep Carner amb en Jaume Mateu. 
Redacció: Jaume Mateu Janer de Meià 

Josep Carner, un dels millors 
poetes de la literatura catalana, el 
príncep del poetes catalans, 
nascut a Barcelona  el 1884 i 
mort a Brussel·les el 1970, fou 
un dels millors poetes i 
periodistes del Noucentisme. 
estil que va heretar molt de l’estil 
de la Renaixença i rebutjava el 
romanticisme i modernisme. Va 
exercir càrregs de diplomàtic 
espanyol a Gènova, Brussel·les i 
París entre d’altres. Cal destacar 
que durant la Guerra Civil fou 
un dels pocs diplomàtics que es 
mantingué fidel a la República a 
causa de les seves conviccions 
polítiques, fet que el va obligar a 
haver-se d’exiliar. 
Fins ara bé, no? Us demanareu, 
però, perquè us contam la 
història d’aquest poeta i no d’un 
altre. Idò per un fet molt senzill 
que va passar el mes de maig de 
1915 a un vaixell que es dirigia a 
l’Argentina, en el qual viatjava 
Josep Carner. Aquest, però, fou 
un viatge especial pel fet que va 

conèixer una mallorquina, 
concretament del municipi de 
Montuïri, una jove de vint-i-vuit 
anys casada per poders amb el 
seu marit, un metge malloquí 
que feia un any que residia a 
sud-amèrica. El poeta i aquesta 
jove es varen conèixer a Cadis, a 
la Seu, d’una forma un tant 
peculiar. Els passatgers es 
trobaven a una cripta, una cripta 
de Sardou, nua, plena de 
corredors i d’amagatalls i 
suggerint la tortura. Mentre tots 
n’anaven sortint, la joveneta no 
es movia i el poeta li va demanar 
si li faria temença ser tancada 
allà tota sola, i ella, amb un to fi i 
trobant absurda la pregunta li va 
contestar “Com vols que 
m’espanti estar entre el sants?” 
A partir d’aquí començà una 
relació d’amistat durant tot el 
trajecte que perduraria més d’un 
mes i d’aquí el famós poeta va 
escriure un escrit poètic 
inspirant-se en aquesta casadeta, 
al qual fa referència al títol. 

 
 
 
 

Sant Jordi 
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LA CASADETA DE MONTUÏRI- 
 
És casada i donzella. És casada per poders amb un cosí jovenet com ella, que, abans de dos anys d’ésser a 
Amèrica, ja l’ha cridada per fer-ne una petit muller. I Aina Maria ha deixat Montuïri, i la capelleta de 
la seva confraria, i la seva mare i els seus germans petits, i els seus mirambells i les seves panades i els seus 
rubiols, i se n’és anada tota gentil, amb la seva carona càndida, el seu capellet de roba, el seu cosset blanc i 
la seva prima corbateta de vellut negre, a cercar “et seu homo” qui sap lo lluny. És, però, molt assenyada. 
Quan parla en castellà diu les paraules molt de mica en mica. –Traduesc -diu- cada paraula que pens. I 
tenc d’anar amb molt de compte, perquè molts de pics, en haver pensada la paraula que convé i en anar a 
dir-la, llavò surt diferent-. Gairebé sempre Aina Maria somriu: només al cap al tarda l’”hora baixa”, 
llagrimeja una mica, silenciosament. Tohom estima la seva frescor tota simple i olorosa, les seves galtes com 
la flor de l’albó. Li parlen l’estudiant calavera, el vescomte, la coblejadora i ell mariner. Ningú no pot 
enterbolir, ni solament ombrejar, la seva ànima d’òpal. 
Si jo fos escultor, cisellaria una petita imatge d’Aina Maria per dur-la a la proa de la nau. Josep Carner. 
 
I ara, si heu estat capaços de llegir-vos-ho, sabreu perquè surt just això. Doncs perquè 
aquesta joveneta, montuïrera, n’Aina Maria de Meià, la casadeta de Montuïri, és la 
repadrina d’un alumne d’aquest IES. La meva. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sant Jordi 

Rumors 

Sabeu qui fa les 

coques més 

bones de tot 

l’institut??? 

El premi 

per a les 

coques 

dolces és… 

I el de les 

coques 

salades és… 

Na María José, 

la nostra bidell! 

Na Cati 

del bar!!! 
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Enguany, a l’IES Guillem Sagrera, ens 

deixaran un bon grapat de professors. 

Mestres, en el sentit estricte de la paraula, 

que varen veure néixer aquest institut i que, 

amb el pas del temps, l’han vist créixer. 

Homes i dones que han compartit amb 

molts de nosaltres les seves experiències i 

que ens han ensenyat, no només allò que 

està escrit als llibres, sinó també les ganes 

de viure i d’anar sempre més lluny i 

endavant en una tasca no sempre fàcil com 

és l’ensenyança i l’educació. 

JUBILAR-SE VE DE JUBILEU. Per 
tant això és el que volem que sigui la 
jubilació dels nostres professors i 
professores que tendran la sort de no posar 
el despertador cada dia per anar a fer feina 
i de poder dedicar el seu temps a allò que 
volen a cada moment. 
De ben segur na Maria continuarà 
relacionada amb el món de les seves 
matemàtiques, al manco col·laborant amb 
en Pep Lluís i el centre Xeix, però ara 
podrà gaudir del seu primer nét, en Joanet,  
i veure'l avançar dia a dia, avui una rialla, 
demà una paraula, ara una passa... Ella i en 
Pep Toni tendran temps de viure en 
plenitud tot el que vulguin. 
Un altre jubilat jovençà és en Magí. Segur 
que omplirà de curolles el seu temps lliure 
perquè és un home actiu i feiner. Encara 
no té néts, però la seva família el necessita i 
avui en dia tenim de tot menys temps. Si 
regalam el nostre temps a les persones que 
estimam els donam un tresor. Ànim Magí! 
L'altre jovenel·lo és en Tomeu Pastor, un 
home de la terra, mariando il·lustre. 
Deixarà de cultivar les ments dels alumnes 
del Sagrera per dedicar-se, encara més, al 

conreu de la terra. Coneix tots els secrets 
del camp, de les llavors, dels arbres... i 
segur que els resultats es veuen més aviat 
que per devers Son Cotoner. Això sí, 
Tomeu, recorda que signares un contracte 
que et vincula al Sagrera i n secula seculorum. 
Na Catalina Servera és una de les quatre 
dones que enguany entren en jubileu. Ella 
fou qui emprengué la tasca de fer arribar el 
cicle formatiu de Secretariat al nostre 
centre i ben aviat s'hi implicà com a 
secretària quan el director encara era 
n'Enric Carrió. Ara, onze anys després 
d'arribar al Sagrera, començarà una altra 
etapa plena d'aventures i coneixences. 
En Miquel Amengual i el Guillem Sagrera 
són una equació perfecta. Miquel 
Amengual= Guillem Sagrera,  i és que no 
podia ser d'altra manera després de 32 anys 
de dedicació com a professor, director, cap 
d'estudis, coordinador de les TIC, etc. 
Ningú no s'imaginava que a partir del març 
d'enguany es jubilaria, però així ha estat. 
Segur que no ha esperat a final de curs 
perquè volia que aprenguéssim a manejar-
nos sense ell. Quina paciència! Miquel per 
amunt, Miquel per avall. Poques persones 
s'hi han implicat tant com tu. Gràcies 
Miquel! 
Na Maria, en Magí, en Tomeu, en Miquel, 
na Catalina, na Carme i n'Antònia se'n van 
després d'haver compartit curolles i 
desencisos amb els companys de l'institut. 
L'educació no passa pels seus millors 
moments i el nostre institut tampoc, però 
si qualcú pensa que això serà excusa per 
justificar el conformisme va ben errat. El 
Guillem Sagrera seguirà perquè té una 
història, unes arrels i un tarannà particulars, 
però sobretot té un futur que l'empeny a 
trobar solucions, projectes i compromisos. 
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Per tal d’acomiadar-los com cal, Denominació d’Origen els ha preparat unes preguntes 

senzilles: 1) Tres adjectius que et defineixen, 2) El millor record a l’IES Guillem Sagrera, 

3) Un consell, 4) Una breu reflexió sobre l’educació, 5) El teu lema, 6) Acaba la frase: El 

Guillem Sagrera… 7) Enyoraré…, 8) Ara tendré temps de… Gràcies per col·laborar-hi! 

Redacció: Blanca  Poquet Fullana i Miriam Ibáñez Berja 

Nom: Magí Janer Mut  

Anys al Sagrera: 19 anys 
Professor de: Física i Química, 
encara que també ha fet ciències naturals. 
1) Honest, responsable i exigent 
2) Un curs que varem aconseguir que dues 
alumnes traguéssin un 10 de química a 
selectivitat. 
3) Als alumnes, que s’esforcin i als professors, 
que no perdin la il·lusió. 

4) Dedicar-s’hi amb tota consciència. 
5) Els alumnes són éssers humans. 
6) El Guillem Sagrera és un terç de la meva vida. 
7) Enyoraré els alumnes, els companys, el personal no docent, la vitalitat i els crits dels 
passadissos i patis, la satisfacció davant un bon examen, les excursions amb el grup 
informal els caps de setmana, etc. 
8) Ara tendré temps de viatjar (Andalusia i Castella), escriure un llibre sobre els meus 
records i anar a la universitat per a persones majors (Història i literatura). Però com que a 
casa hi ha problemes de salut, hauré de fer un canvi de plans. 
 
 

Nom: Bartomeu Pastor Sureda 

Professor de: Geografia i Història 
Anys al Sagrera: Al 1981 hi vaig estar d'agregat. Després, vaig 
tornar ara fa uns 13 o 14 anys com a catedràtic. 
1) Constant, caperrut i que estim massa el que és nostre. 
2) L'any 1981, quan entraves al departament i no es veien edificis 
i, en canvi, hi havia ovelles pasturant. Només hi havia la 
policlínica i l'institut. És quan començà el canvi de paisatge. 
3) Als alumnes, que quan vénen a l'institut observin l'entorn i els 
canvis que s’hi produeixen ràpidament; als professors, que tenguin 

molta paciència i que eduquin els alumnes sobretot a partir de la nostra història (cultura, 
llengua, etc) 
4) Mentre el triangle pares-societat-professors no estiri del mateix carro, el món de 
l’ensenyament i l’educació no funcionarà. 
5) Ser constant en tot. 
 

Professors que es retiren 



30 
 

 
 
6) El Guillem Sagrera s'hauria d'exportar com el propi Guillem Sagrera va exportar l'estil 
des de Felanitx (Mallorca) a tots els territoris de la corona d'Aragó. S'ha d'obrir més, així 
funcionarà millor. 
7) Anyoraré moltes coses: alumnes, companys, etc. 
8) Ara tendré temps de dedicar-me a conrear la cultura (anar a arxius i biblioteques) i a 
conrear l'agricultura (feina al camp) 
 
Redacció: Candela Rodríguez i Lydia Mestre 

Nom: Maria Magraner 

Professora de: Matemàtiques 
1) Baixeta, responsable i sincera. 
2) És un record molt recent. La reacció dels meus 
companys, i l’apreci que em varen donar amb el 
naixement del meu net. 
3) Que aprofiteu el temps (als alumnes i als 
professors), n’hi ha per tot. 
4) Hem de ser positius. 
5) Educar és la feina més intensa que hi ha, ajudes a créixer bé a les persones. 
6) Enyoraré els meus companys, fer classe i el contacte amb gent jove. 
7) De llegir, pensar, passejar, cuidar del meu net... 
8) El Guillem Sagrera és el centre de la meva vida. 
 

Miquel Amengual 
*El millor record...uf!, molts, molts. Pot ser un dels més 
entranyables, haver sentit l'agraïment d'uns pares destrossats, a qui 
vaig anar a consolar i a compartir el dolor, perquè havien perdut el 
seu fill, alumne de l'Institut. 
*Un consell: Als docents, no empreu mai la vostra privilegiada 
posició per sembrar odi i ressentiments als cors dels alumnes. 
Estimau-los i feis que se sentin estimats. 
*Una reflexió sobre l'educació: és un dels pilars fonamentals de la 

formació de les persones i, per tant, de la mateixa societat. Els qui hi dediquem esforços 
hem d'evitar fugir de la responsabilitat i d'assenyalar "l'altra part" quan les coses ens surten 
malament i, n'hem d'estar convençuts, és una tasca preciosa. 
*Lema: ( "un dels meus lemes"): deixa sempre les coses millor del que les has trobat. 
*Acaba la frase: El Guillem Sagrera... Al Guillem Sagrera, m'ha encantat dedicar-hi 32 
anys de la meva vida, si tornés a començar procuraria fer-ho millor. Avui crec que la seva 
qualificació global és un NM, és a dir, necessita millorar. 
 
 
Catalina Servera 
"El millor record": Aquesta pregunta m’és molt difícil de 
contestar, ja que en tenc moltíssims.... i triar-ne un em 
resulta impossible. El que sí puc dir és que sempre que he  
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estat o estic amb persones estimades i amb bona companyia són molts bons records per a 
mi. 
*Un consell: Si he de triar-ne un diria que "Esser sempre positius en tot moment de la 
vida" és el millor consell que puc donar, ja que gràcies a ser positius se salven molts 
d'obstacles que semblen insuperables. 
*Una reflexió sobre l’educació: Els profes de vegades donam massa importància a "la 
nostra matèria" "la nostra assignatura" "el nostre mòdul", i crec que hauríem de pensar 
que estam formant persones humanes amb tota l'extensió de la paraula, i que ensenyar els 
valor humans i desenvolupar la intel·ligència emocional molts de pics o gairebé sempre, 
diria jo, és més important que tots els continguts de les nostres matèries.  
*El teu lema és: l'AMOR mou muntanyes, l'estimació sense esperar res a canvi, l'AMOR 
en majúscules, impersonal, universal. ESTIMAR, ESTIMAR, ESTIMAR el món, la vida i 
tots el éssers humans. 
*Acaba la frase: "El Guillem Sagrera és un lloc on he passat  moments molt agradables de 
la meva vida professional i personal, on he compartit en tots vosaltres moltes d'hores i 
experiències i també on  he après moltes coses. Gràcies Guillem Sagrera per tot el que 
m'has donat!" 

 

  
Us presentam, en aquest darrer número de la revista, els que han estat els nostres 
reporters d’enguany. Els demanam aquestes coses: 1) Tres coses indispensables a l'hora de 
fer la maleta, 2) Color i número preferit, 3) Aniversari i signe del zodíac, 4) Grup Musical, 
5) Un hobby, 6) Secret inconfesable, 7) Un lloc per viatjar i 8) Un desig. 
 

Míriam Ibáñez 
1) Ipod, càmera de 
fotos i  algun llibre  
2) Rosa i el número 3 
3) El meu aniversari és 
dia 30 de març i som 
àries  

4) Eminem, 5) Jugar a voley  
6) Ús camamil·la per ser més rossa 
7) Nova York 
8) Acabar l'ESO sense dur cap assignatura 
suspesa 
 

Candela Rodríguez 
1). Una càmera de fotos, la 
meva música favorita i a la 
persona que més estim. 
2) Blau, 23 
3) 14-02-1996, aquari 

4) Bob Marley 
5) Mirar pel·lícules 
6) M'agraden els telenyecos 
7) Sidney, Austràlia 
8) No tenir mandra.  

 
Olga Fernández 
1) Un ordinador 
amb connexio wi-
fi, una barca i un 
bon ganivet. 
2) Color lila i 

quatre. 
3) Aniversari 4-4-1994 i el meu signe del 
zodíac és àries. 
4) És molt dificil dir-ne només un, però 
sens dubte n'hi ha tres que m'agraden 
moltíssim: Arkona, Northland i Battlelore. 
5) Cantar. 

Equip de redacció 
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6) Em fan fàstic les ferratines. 
7) Rússia. 
8) Molta paciència. 
 

 
Camila Canales Segovia 
1). Quina maleta? Si és la de 
classe, el que em toca aquest 
dia ha, ha, ha!, però si és una 
de viatge...mmm.. per a mi 
tot és indispensable!! Deu ser 

per això que després no es pot tancar la 
maleta, però si he d'elegir només tres coses 
serien: càmera de fotos, "neceser" i 
moltíssima de roba de tot tipus per si de 
cas :-)  
2. Verd i 8 
3) 16 de març i signe del zodíac… no ho sé 
gaire bé… però crec què és peixos. 
4) Hypnotize me 5) Fer fotos 
6) Si us ho dic, ja no seria un secret! 
7) Nova York 
8) Dinar un dia amb Johnny Deep 
 
 

Nicole Ackermann 
1) La meva música , la 
càmera de fotos i les 
ulleres de sol. 
2) Turquesa  o lila i el  
3) 6 de juny, som 
bessons 
4) Molts , però alguns 
serian Pink Floyd, 

Credence Clearwater Revival, Led 
Zeppelin, Louis Amstrong o Bob Marley 
5) Ballar, cantar, escoltar música, pintar. 
6) Fins als 2 anys no em van créixer el 
cabells… era calba! 
7) Noruega , Cuba , Argentina i Itàlia 
8) Fer la volta el món després d'acabar la 
universitat. 
 
 
 
 
 

Blanca Poquet Fullana 
1) Un llibre, una càmera de 
fotos i quaderns per poder 
escriure.  
2) Vermell i verd, 5 
3) 26/08/1996, verge 
4) Molts! Red Hot Chili 

Peppers, U2, Nirvana, Queen, The Beatles, 
Guns 'n' Roses, R.E.M. i Metalica ... rock, 
en general.  
5) Llegir, natació, senderisme, etc 
 6) Si és un secret que no puc confessar, 
està clar que no el diré a una revista. Si he 
de dir un secret no tan incofessable, doncs 
diré que tenc un segon nom i que no 
m'agrada gaire. 
7) Tots els llocs del món tenen el seu 
encant únic, per això m'agradaria viatjar per 
tot el món i poder conèixer-ne tants com 
pugui. 
8) Poder viure a un món sense prejudicis i 
egoisme. 
 
 

Jaume Mateu Janer 
1) Una pinta, un llapis i 
una braga de coll (en vaig 
perdre una al viatge 
d'estudis...) 
2) Lila, sabeu que és el 

color de la màgia? I els números són l’11 i 
el 22, pel fet que en un despertador són els 
únics nombres que pots veure reflectits a 
les hores i als minuts alhora. 
3) 15 de gener de cada any, som capricorn  
i tenc 50 penjolls amb aquest símbol. 
4) Lluís Llach i la cançó Campanades a 
Morts! 
5) Començar llibres i no acabar-los. 
6) Us jur que ningú ho sap, poquíssima 
gent, i és...que abans era un espanyolista. 
7) Un lloc per viatjar –qualsevol lloc on hi 
hagi gent que necessiti ajuda. 
8) Que torni l'essència del món, la 
solidaritat i la creativitat per part de tota la 
població. 
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Rubén Gàlvez Pérez 
1) El móvil, un bon llibre 
i un entrepà de formatge 
amb tomàtiga. 
2) Vermell o negre, 5. 
3) 16 de maig, som taure. 
4) Obrint Pas. 

5) Escriure i llegir. 
6) Ho sent, és “inconfessable”. 
 
 

Margalida Palou   
Pascual 
1) Medicació al·lèrgia, 
un llibre i la càmera de 
fer fotos. 
2) Color de cel i 
número 17. 

3) 26 de setembre, balança. 
4) Anegats 
5) Xerrar amb les amigues 
6) Som despistada i desordenada 
7) París 
8) Que els joves usin el català 
 
 
 
 

 
 

Bàrbera M. Oliver 
1) Un llibre, el mòbil i la 
cartera. 
2) El negre i el 3. 
3) 11 de gener, som 
capricorn, de fet, les meues 
amigues diuen  

que estic com una cabra… 
4) No en puc dir només un!!! M’encanten 
Manel, Antònia Font i els clàssics Sopa de 
Cabra i Els Pets, però no puc deixar 
d’escoltar Love of Lesbian o La Bien 
Querida. Indispensables Guillem d’Efack,  
Ovidi Montllor, Raimon i Joan-Manel 
Serrat.   
5) Feinejar per foravila. 
6) A les venes, hi tenc sang de color blau-
grana. 
7) Nova York. 
8) Que la humanitat entengui que tots som 
iguals i que s’acabin les discriminacions 
entre persones per qualsevol raó, sigui de 
raça, sexe, religió, llengua i/o política i que 
s’acabin les guerres, totes. Que les persones 
s’estimin la terra i entenguin que si no es 
cuida, tot se’n va en orris. Construir, en 
definitiva, un món més just per a tothom. 

 
 
1) Unes ulleres de recanvi un llapis i una llibreta. 
2) 16 abril. Xotet 
3) El 7 el blanc i el negre ( tots els colors i cap) 
4) Jo era tímida 
5) Estar en remull 
6) Antònia Font, 7) París, 8) Pau. 
 
 
I aquesta és na Lydia Mestre, una de les reporteres que, per 
qüestions cibernètiques, no ha pogut contestar les preguntes. 
Com que tenim el blog, però, us prometem que no us 
quedareu sense saber un dels seus secrets o un dels seus 
desitjos. Recordau: www.larevistadelsagrera.blogspot.com 
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JORNADA ESPORTIVA AL GUILLEM SAGRERA 

Redacció: Lydia Mestre
 
El passat 20 d’abril al 
nostre institut vàrem 
celebrar una jornada 
esportiva. Era el darrer dia 
de classe abans de les 
vacances de Pasqua. Cada 
aula formava un equip i es 
tractava de competir entre 
les diferents classes. Vàrem 
fer dos tornejos: un de 
futbol i un de bàsquet. Les 
lliguetes es dividien en 
dues: la de primer cicle 
d’ESO, on competien els 
diferents primers i els 
segons d’ESO; i els de 
segon cicle, lliga entre els 
diferents tercers i quarts de 
secundària. Els alumnes de 

batxillerat, donat el poc 
temps que els queda de 
classe, varen tenir classe 
normal. 
Sens dubte, però, el partit 
que aixecà més polèmica i 
espectació fou el que varen 
jugar alumnes i professors. 
Els alumnes varen ser 
elegits per votació i els 
professors eren els que 
s’havien arriscat a fer el 
ridícul en contra d’alguns 
alumnes que són autèntics 
cracks del futbol o del 
bàsquet. 
A més de ser molt divertit i 
a més de baixar algunes 
calories, la diada 
s’esdevingué en un 

ambient lúdic i 

festiu, amb anècdotes i 
plena de bons records.  
Els resultats? Esmenam un 
4t B impecable en el 
bàsquet i un 3r C boníssim 
en futbol. I del partit entre 
els professors i alumnes? 
Diguem-ne que va quedar 
en empat: el bàsquet per 
als profes i el futbol per als 
alumnes.  
A la cloenda hi hagués 
diplomes per als alumnes 
que hi participaren i per als 
guanyadors. I enhorabona 
a na Maria Font, que es 
posà al capdavant 
d’aquesta diada que fou un 
altre èxit del Sagrera. 

 
 
 

 

  

 

 

 

Aquí teniu els equips de bàsquet (d’alumnes i professors), el públic, el sorteig, i l’entrega de premis. 
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ENCONTRE TEATRE 
Redacció: Lydia Mestre 
El passat 19 d'abril, a Artà, es va celebrar 
la 22a edició de l'encontre de teatre en 
català per secundària. 
Aquest encontre és una cita anual pels 
instituts de les Illes Balears que realitzen 

activitats de teatre. Es barregen els 
alumnes de diferents instituts en 
diferents tallers per aprendre tècniques 
de teatre. El denominador comú és la 
llengua catalana, usar-la i dinamitzar-la.  

Els monitors són professionals del teatre 
en conjunt amb els diferents professors 
que acompanyen als alumnes.  

 
Aquí teniu la primera obra de teatre 
improvitzada pels nostres alumnes, Romeu i 
Julieta, enamoradíssims! 
 
L’encontre va començar a les vuit del 
matí amb la recollida dels instituts de tot 
Mallorca que els posava de camí cap a 
Artà. 
Una vegada allà, després d’una hora i 
mitja, ens vàrem separar en quinze tallers 
diferents. Cada taller tenia un lloc 
reservat a diferents locals o centres del 
poble. 

Vàrem començar amb una flashmob 
enmig de la plaça davant de tots els 
mercaders i estrangers que el visitaven. 
Després començàrem amb dues hores de 
taller fins a l’hora de dinar –una hora. 
Després de dinar, vàrem fer dues hores 
més de taller i quan vàrem acabar ens 
vàrem dirigir cap al teatre per mostrar 
damunt l’escenari el treball que havíem 
fet durant tot el dia. El comiat fou molt 
emotiu. 
Va ser una experiència molt divertida i 
vàrem aprendre moltíssim. 
 
Foto de grup amb tots els assistents de l’IEs 
Guillem Sagrera a l’encontre. 

 
Hem de donar les gràcies a na Bàrbera 
Maria Oliver per acompanyar-nos a 
l’encontre i a na Xesca Cabot, 
professora de teatre d’aquesta casa i 
membre del grup trenta-1, grup 
organitzador de l’encontre, per ajudar-
nos a poder fer possible aquesta 
excel·lent diada .  

 

Teatre 
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I tu, què fas per 

estar en forma i 

preparat per a 

l’estiu??? 

I m’ho demanes! 

Jo llegesc 

Denominació 
d’Origen! Com 

et penses que 

em mantenc 

jove! 

Ah!  

I bon 

estiu! 


