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Un any més arriba el Recull literari de Proa amb els premiats dels Jocs Florals Ramon
Juncosa 2016 per als diferents cursos i etapes.
En aquestes pàgines trobareu de tot: contes, endevinalles, cartes, acròstics, ficcions
autobiogràfiques, composicions poètiques i monòlegs. És un goig trobar-se amb tanta
diversitat de gèneres i amb una qualitat, certament, extraordinària. El més interessant,
però, és adonar-se que no només hi ha diversitat de gèneres, sinó que les temàtiques
també són del més variat possible i fan evident que la capacitat creativa dels nens i
joves és quasi infinita. Ens trobarem històries surrealistes sobre bicicletes i peces
d’escacs que cobren vida, aniversaris que es perden vés a saber on, maletes que
generen maldecaps a uns veïns, colors amb sentiments o arbres màgics que ens
permeten viatjar pel temps. Sant Jordi, la natura i històries d’animals, ja siguin polls
presumits o tortugues que cerquen amics, no deixen de sorprendre’ns tot i considerar-
les temàtiques més usuals entre els escrits dels alumnes.
L’amor, un altre gran clàssic, és tractat des de situacions molt polièdriques, ja sigui des
de la perspectiva de la soledat o des dels sentiments que genera la distància entre les
persones, pel motiu que sigui. El mateix passa amb històries sobre relacions familiars,
sobre el records d’éssers finats o sobre la força de l’amistat. La fantasia, la ciència
ficció i el progrés tecnològic també són temes recurrents, tot i que no podrem estar
d’enamorar-nos de fades, de robots, del fet de volar o de les conseqüències de la
pèrdua de connectivitat en ple segle XXI. La lectura, els llibres màgics i la força de
l’escriptura sorgeixen amb força en alguns escrits. Finalment, hi ha tot un recull d’històries
de caràcter marcadament més reflexiu i introspectiu. Així, la mort, el suïcidi, la identitat

Presentació St. Jordi 2016
Àlex Gimeno, pare de l'escola que treballa al Servei d'Immersió
lingüística del Dep. d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
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sexual, el fet de sentir-se normal o la pèrdua de la memòria són temàtiques que
permeten al lector anar més enllà i pensar què hi ha rere les línies dels escrits d’aquests
alumnes.
Aquest Recull literari pretén ser un reconeixement als guanyadors del certamen. Amb
tot, no podem oblidar els treballs finalistes que van formar part de les lectures dels
diferents jurats.
Per experiència pròpia, us puc garantir que no és gens fàcil fer-ne la tria. De vegades,
la distància entre un treball o altre és tan minsa que és el més mínim detall, la més
mínima percepció, la més fugissera sensació la que acaba decantant el jurat. Si bé és
cert que els premis ja ho tenen això: de guanyador només n’hi ha un, permeteu-me
que també alci les meves felicitacions als finalistes. Però, si m’ho torneu a permetre,
m’agradaria eixamplar les meves felicitacions a tots els alumnes de l’escola per la seva
implicació i esforç en el treball diari, per creure en la força de la lectura i l’escriptura
com a mitjà d’expressió i comunicació.
I, també, gràcies a tots els docents que han posat hores, feina i esforç per tal que la
lectura i l’escriptura esdevingui un eix central en l’educació dels alumnes.
Amb tots els meus millors desitjos, gaudiu de la lectura i de la força de les paraules!

Àlex Gimeno
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XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Fa molts i molts anys, a una nena que es deia Marta li va passar una cosa molt estranya.

La Marta feia 8 anys i estava molt contenta, però quan va arribar a l’escola

en tenia 7!!!!

La Marta va tornar cap a casa a veure si trobava l’any que li faltava.

El va buscar per tota la casa; pel menjador, per la cuina, pels lavabos... i finalment el va
trobar a la seva habitació!!

La Marta va veure que el 8 estava descansant al seu llit i el va despertar. La Marta ja
tornava a tenir 8 anys!! I va anar a l’escola molt contenta a celebrar-ho amb els seus
companys.

I tot això és tan veritat que potser no ha passat!!

El 8 perdut a casa

Educació Primària: 2n. cicle inicial
Guanyadora premi literari Tramscriure,

organitza Fundació Trams
Prosa

Núria Pascual, 2n. A
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XVI   Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Els colors tristos

Hi havia una vegada una nena que es deia Maria.

Un dia estava passejant pel carrer i es va trobar uns colors.

Va intentar fer un dibuix, però el rosa pintava verd i el verd pintava taronja.

Els colors estaven plorant, la Maria els va preguntar per què ploraven i els colors li van
dir:

-El nen va dibuixar un dibuix que no li va agradar i va dir que era culpa nostra. Per això
ens va llençar i estem molt tristos, tan tristos que ja no sabem pintar del color que ens
toca.

La nena els va dir que podien pintar un dibuix preciós. Llavors la Maria va fer un dibuix i
els colors es van sentir molt bé i van deixar de plorar.

Quan es van sentir millor la Maria se’ls va emportar a casa seva.

Martina Morató, 2n. B

Educació Primària: 2n. cicle inicial
1r Premi de C. Inicial dels Jocs Florals Escolars del Districte
Prosa
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Les tres fades

Diuen els llibres que fa molt de temps en un lloc màgic, el bosc de les fades, hi vivien
moltes fades però que n’hi havia tres, la Rosa, la Lila i la Blava que tenien moltes ganes
de conèixer la ciutat.

Les normes del bosc no les deixaven sortir perquè era perillós i, a més, era molt lluny.

Després de molts dies decidint què farien van desobeir i van marxar, tot i que tenien molta
por.

Quan feia mitja hora que caminaven, es van trobar un ogre que els va impedir el pas
perquè, com tots sabem, els ogres no són amics de les fades.

A la fada Lila se li va ocórrer un pla: van esperar que l'ogre s'adormís per seguir el camí.

I al dia següent van arribar a la ciutat.

- Que bonica!, van dir les tres alhora.

Van passejar però era tan gran que es van cansar i van decidir tornar al bosc.

Quan van  arribar van explicar l'aventura a les seves amigues però mai més van tornar
a la ciutat. El bosc de les fades era molt més tranquil!

El conte contat ja s'ha acabat i per la xemeneia es puja al terrat!

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Educació Primària: cicle mitjà
Prosa

Clàudia Garcia, 3r. A
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Hi havia una vegada una tortuga molt vella que era feliç perquè portava la casa a sobre
i podia dormir on volia, menjar on volia i gaudir dels paisatges que volia.
L’únic que li faltaven eren amics. Tots els animals del bosc eren més joves que ella i per
això sempre que parlava del seu temps, la resta d’animals fugien i la deixaven amb la
paraula a la boca.
-Ai! -es va queixar la tortuga- Com ho puc fer per ser més moderna i tenir amics?
Una guineu que es dedicava a vendre caus li va dir:
-He sentit el que has dit i et puc ajudar.
-I com ho faràs?-va preguntar la tortuga.
-Et vendré un cau.
-Però a dins el cau no podré veure la llum!- va dir la tortuga.
-Tens una bombeta- va respondre la guineu.
-Però no podré menjar- va seguir la tortuga.
-Tens un congelador- va respondre de nou la guineu.
-Però no podré gaudir dels paisatges- va dir la tortuga.
-Tens una tele- va afegir la guineu.
La tortuga li va donar tots els diners a la guineu. La tortuga es va anar posant malalta i
trista.
Un cargol molt vell va entrar sense voler a casa de la tortuga i es va espantar de l’aspecte
que tenia i li va dir:
-Què fas aquí tancada?
-És que és el que fa el jovent d’avui en dia: mirar la tele, jugar a la tablet, jugar amb
l’ordinador...
-Surt a fora i que et doni el sol!- va exclamar el cargol.
I des d’aquell dia la tortuga té un bon amic, i a la porta del cau hi ha un cartell que diu:
“En venda”.

La tortuga moderna

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Oleguer Gonzàlez, 3r. B

Educació Primària: cicle mitjà
Premi Districte cicle mitjà, categoria B
Prosa
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Un dia en un cap d’un nen hi vivien dos polls molt presumits que estaven mal pentinats i
van decidir anar a la perruqueria.

Com que el viatge era molt llarg, es van posar les vambes de saltar per anar més còmodes.
Havien d’anar saltant de cap en cap. Per sort era Carnaval i hi havia molta gent al carrer,
així caminar de cap en cap els va ser fàcil!

Quan per fi van arribar a la perruqueria, estava tancada! Quina mala sort!

Aleshores els polls van decidir passar per sota la porta. Una vegada a dins de la perruqueria,
van trobar un niu de formigues on hi havia un cartell que deia “ perruqueria per insectes”.

Van entrar i els van fer un pentinat xulíssim!

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Els polls presumits

Educació Primària: cicle mitjà
Menció especial cicle mitjà

Prosa

Mariona Tugues, 3r. B
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XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Els arbres del temps

Hi havia una vegada un nen que es deia Pep. Un dia va sortir de casa amb l’esperança
de trobar la fulla que li faltava per a la seva col·lecció. Quan portava una estona buscant
es va trobar dos arbres que estaven decorats d’una forma molt estranya. Un arbre se’l
va emportar dintre com per art de màgia, i el va portar al passat!

En Pep no sabia què fer. De cop i volta va veure uns cavernícoles que semblaven una
mica enfadats. Per ells en Pep era una persona rara. Havia de sortir d’allà. Va pensar que
si tornava a entrar podria tornar, i així ho va fer. Quan estava al present va veure l’altre
arbre i hi va entrar. Volia més aventura!

Aquell arbre el va portar al futur. Va veure uns robots i li van semblar molt xulos, però va
deixar d’al·lucinar quan va veure que els robots no paraven de dir :intrús, intrús, intrús.
Volien eliminar el Pep!

El pobre Pep havia de tornar a escapar, però aquesta vegada va ser més difícil perquè
els robots tiraven làsers! Va esquivar un, dos, i fins a tres làsers fins que va arribar a
l’arbre. Va entrar i va tornar al present. Es va salvar per poc!

Des d’aquell dia va decidir que no tornaria a entrar mai més en aquells arbres.

Oriol Rodríguez, 4t. A

Educació Primària: cicle mitjà
Prosa
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Fa temps, molt de temps... Hi havia dos nens que volien jugar a escacs. Van preparar
el tauler i les figures per jugar i, de sobte, la mare va dir:

- A sopar!!! – Els nens tenien gana i hi van anar corrents. Van sopar i després van anar
a dormir.

Aquella mateixa nit les peces d’escacs, que els nens havien deixat preparades, van
començar a cobrar vida. Llavors els dos reis van començar a manar coses com:

- Ep, demà atacarem i guanyarem, entesos?

Llavors, l’endemà, els nens havent esmorzat, van anar corrents a jugar a escacs. I mentre
jugaven, resulta que les peces es van anar enamorant entre elles. Semblaven parelles
com “Romeu i Julieta”! És a dir, l’alfil d’un equip amb l’alfil de l’altre. Després, quan els
nens feien una jugada i anaven a matar algú, resulta que les peces es movien de lloc
perquè no es volien matar.

Davant de tot això, els Reis es van enfadar molt. Però les Reines, en canvi, deien que
l’amor era l’amor, i que no podien fer res.

Finalment, els Reis es van matar entre si i les Reines van decidir ajuntar-se perquè
poguessin viure tots junts i feliços!

Les peces d'escacs

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Educació Primària: cicle mitjà
Prosa

Xènia Cortés, 4t. B
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Tinc espasa i coratge.

Amb un cavall salvatge

mato dracs sense parar

pel ramat i bestiar.

Una rosa em donaran

a canvi del drac,

i diran:

Sant Jordi ha arribat.

Avui un cavaller

ens ha salvat,

que surtin al carrer

els llibres, les roses

i els enamorats!

Max Jordi, 4t. B

Sant Jordi

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Educació Primària: cicle mitjà
Premi Districte cicle mitjà Categoria B
Poesia
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O sigui, que si tenia deu anys i he envellit uns vint anys, ara dec tenir prop de trenta
anys. He pensat que a la nit em deu haver passat alguna cosa molt, molt estranya.

He anat a dir-ho als meus pares però no m'han reconegut, m'han dit que me’n vagi de
casa i que no torni mai més. Jo me n'he anat de casa i he anat a casa del meu millor
amic, en Jon. He pensat que el Jon em reconeixeria.

Quan he arribat a casa seva, els seus pares també m'han dit que marxi, però jo no els
he fet cas i he anat cap el Jon. En Jon tampoc m'ha reconegut, però jo li he començat
a parlar de l’escola, que érem els millors amics i moltes coses més, i al final m'ha cregut
i hem sortir de casa junts, sense que els seus pares ens vegin.

Com que tenim gana, entrem a una botiga a comprar alguna cosa de menjar, i el
dependent m'ha preguntat si el meu fill volia un donut. Com que han confós el Jon pel
meu fill, ens ha agafat un atac de riure i hem hagut de marxar de la botiga sense
comprar res. Ens hem assegut en un banc i hem repassat tot el que vam fer ahir, per
esbrinar per què m'he tornat adult. Ja ho tinc!! A l'escola va venir un mag i va fer un
truc de màgia amb mi i no li va sortir bé, o això va semblar. Segur que era un aprenent
i va canviar l'encanteri.

Ja sabem què hem de fer. Hem d'anar a veure al mag i dir-li que torni a fer el truc a
l'inrevés, a veure si recupero la meva edat.

Per això us deixo aquest escrit, per si sabeu on viu el mag i el podem anar a veure.
Ajudeu-me si us plau!

Però...què m'ha passat

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Educació Primària: cicle superior
Prosa

Carla Pérez, 5è. A
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Peluix (acròstic)

P orto pijama quan

E stic amb ell, tapat al

L lit està ben calentó

U i quin fred que fa a l’ hivern!

I quan em fa companyia em

X iuxiueja… Bona nit!

Ona Mayoral, 5è. A

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Educació Primària: cicle superior
Poesia
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La Sra. Fina és veïna meva i li poden passar les coses més estranyes que no pensaríeu
mai! La Senyora Fina és una senyora encantadora que quan et veu sempre et regala un
caramel de llimona, però de vegades en comptes de llaminadures  et dóna una clau, un
embut o fins i tot una mica de paper de vàter!! Ja haureu endevinat que la Sra. Fina és
mooooolt despistada… És tan despistada que de vegades quan surt de casa per anar a
comprar es posa el barnús i agafa una maleta en comptes d’un cistell…

Un matí a la porta de casa de la Sra. Fina hi havia la seva maleta de la compra i feia força
pudor. El Sr. Felip, veí del cinquè, es preguntava què feia allà aquella maleta pudenta.
La tafanera de la senyora Antonieta ja volia obrir la maleta! De cop i volta el senyor Felip
va cridar: “Quieta! Què s’ha pensat d’obrir coses que no són seves?”. La senyora Antonieta,
molt disgustada, li va dir que era un poca vergonya per cridar a una senyora tan sofisticada
i fina com ella, i que fes el favor de dutxar-se perquè feia molta pudor! Van començar a
discutir i cridaven tant que tots els veïns es van arreplegar al replà. De cop i volta es va
obrir la porta de casa de la Sra. Fina. Amb els ulls oberts com unes taronges va preguntar
què estava passant i per què tothom tenia els dits tapant-se el nas. Li vaig dir que feia
molta pudor i que s’havia oblidat la maleta a la porta de casa. Ella, tota sorpresa, va dir:
“Quina maleta? Però si jo no me’n vaig de viatge...!”. Però en veure la maleta va dir:
“Aaaahhhh, el cistell, home, el cistell!! Ja l’havia trobat a faltar. Ahir vaig anar a comprar
formatge per als meus gats i no sabia on l’havia deixat!!”. La Sra. Fina va agafar la maleta,
va dir “Bon dia a tothom”, va tancar la porta i ens va deixar a tots amb un pam de nas.

Jo no sé si solucionarem el problema de la Sra. Fina, si la Sra. Antonieta farà les paus
amb el Sr. Felip, però el que és cert és que des d’aquell dia per tota l’escala de l’edifici
hi ha ambientadors. La porta de la Sra. Fina és motiu de conversa de tots els veïns. De
moment no hem tornat a veure cap maleta, tampoc hem sentit més pudor de formatge,
però no se sap mai què més ens podrà fer la Sra. Fina

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Una maleta despistada

Educació Primària: cicle superior
Premi Districte cicle superior Categoria C

Prosa

Nora Gimeno, 5è. B
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No es pas un edifici ni cap ciutat.

Aire pur de la muntanya que és il·limitat.

Tant vent al bosc et recorda a un cantant.

Untat d’aigua un desert enrocat.

Rebombori d’un riu que mai no has nedat.

Alguna mà et portarà a aquest món que et deixarà meravellat

Natura

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Ferran Aleixandre, 5è. B

Educació Primària: cicle superior
Premi Districte cicle superior Categoria C
Poesia
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XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Carta a la Sarah

Austràlia, 18 de gener
Estimada Sarah,
La meva millor amiga amb diferència des de l'orfenat! Quina sort que vas tenir que
t'adoptessin i que sola em vaig quedar sense tu! El pitjor era quan ens feien fregar la roba
i no ens deixaven parlar. Que bonics que eren els nostres somnis d'anar a l'escola i tenir
una família lluny d'allà! A les dues ens va encantar que, molt més tard del que tocava,
ens deixessin anar a l'escola. Ho vam aprofitar de valent. Encara recordo alguns dels
nostres secrets. Que innocents que érem!

Espero que portis bé el fet d'anar fent-te una persona gran. Suposo que continues igual
de bufona. Jo no suporto veure’m vella! També estic segura que a Amèrica et va
meravellosament bé. Oi que sí?

Voldria explicar-te que a mi no em van adoptar. Vaig sortir d'allà amb divuit anys. Després,
vaig formar una família amb el meu marit, l'Alfred. Més tard, vaig tenir una filla a la que
li vam posar Miah. M'agradaria passar més temps amb ella, sobretot després de la mort
del meu marit. Però ella ha de viatjar molt per feina.

La raó que t'escrigui, després de tant de temps, és que avui és un dia de pluja i solitud.
He començat a recordar vells moments i he decidit que ens podríem posar en contacte.

Vull que sàpigues que espero i desitjo veure't aviat.

Un petó molt fort,

Emily Wilson Brown.

L'Emily no va rebre mai resposta a aquesta carta. Sempre va creure que el carter
no va poder localitzar la Sarah.

Educació Primària: cicle superior
Prosa

Emma Gómez, 6è. A
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XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

Amigues com germanes

Tinc una amiga molt especial.

I, haig de dir, que és sensacional.

M’ha demostrat la seva amistat

estant sempre al meu costat.

És alegre i divertida

i també molt presumida.

És alta com un pi,

si la compares amb mi.

Juntes som inseparables

I, també, incontrolables.

Sempre amb bogeria i rialles,

fins que siguem dues iaies.

El temps va passant,

i el poema es va acabant.

Així que moltes gràcies per aquests moments,

que sempre tindré presents!

Laura Pena, 6è. A

Educació Primària: cicle superior
Poesia
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L’X834 és un robot vermell i verd que serveix per ajudar persones amb discapacitat.

Com que està programat per cuidar persones, es comporta molt bé amb elles. És amable,
simpàtic i divertit. És molt entretingut jugar amb ell. L’X834 sap estar allà on el necessites.
És molt atent en el sentit emocional i jo ho sé perquè viu amb mi. El va crear el meu pare,
un dels científics més importants del món. El va crear fa 10 anys (el 2006). El meu pare
va tenir la idea de construir un robot que pogués ajudar a gent amb discapacitat com jo,
perquè jo sóc coix.

L’X834 es pot controlar amb l’ordinador que vulguis. Només li has de posar un xip al cap
i descarregar-te l’aplicació ROBOT PROGRAMABLE. A l’encendre l’aplicació et surten
a l’ordinador els controls del robot. Tu escrius el control que vols que faci i ell ho farà.

X834 és molt útil perquè sap 148 idiomes, és a dir, tots els que existeixen.

Ell és molt valuós pels materials dels que està fet (or, platí i mercuri). Per això va sempre
amb dos guàrdies que el vigilen les 24 hores del dia.

Jo sé que no passo molt de temps amb ell, però quan estic amb ell m’ho passo molt bé.

X834

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
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L'endevinalla

Això és una endevinalla:
és un animal que li agrada molt la canalla,

però viu molt lluny d'aquí
i és molt difícil d'accedir.

A vegades ens el trobem pel mig del carrer,
pintat de vorera a vorera,

i la gent que creua, sembla
que faci una “carrera”.

Els seus enemics són els lleons,
que campen per la selva

com si fossin faraons,
tot i que, de fet, és casa seva.

En el seu nom, la primera lletra és la darrera
i la darrera és la primera;

qui ho hagi endevinat
ben satisfet s'haurà quedat.

Júlia Renau, 6è. B
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Hola, soc una bicicleta i us vaig a explicar la meva historia.
Tot va comencar un dia d.estiu, que feia mes sol del que acostuma a ser normal en
aquesta estacio, quan a mi i a les meves germanes bessones ens van portar de la fabrica
fins a un magatzem molt, pero que molt gran. El trajecte (en camio) va durar com unes
cinc hores, pero va valer la pena. Alla, al magatzem, vaig passar unes setmanes. Fins
que un mati, ja avancada la tardor, se.m van endur a una botiga d.esports bastant petita
que hi havia al centre del poble. Tenia un aparador que donava a la placa que sempre
estava plena de nens jugant i tot el que hi havia feia molt de goig. La botiga era petita.
Hi entrava molta gent a diari i quan ho feien, nomes veure.m, no podien apartar la vista
de mi. Tothom em volia comprar, pero eren adults i
jo una bicicleta per a nens. Fins que un dia va entrar una familia amb un nen de set anys
ros i bastant alt. Vaig sentir que deia ¡°Vull aquella! Vull aquella!¡± senyalant-me a mi.
Aquell dia va ser molt important per a mi. Les paraules que va pronunciar aquell nen em
van alegrar tant que quasi em desmaio de l.emocio. Va ser tot molt rapid,
nomes cinc minuts mes tard ja estava al maleter gegant d.aquell ¡°Audi¡± negre mat.
Estava molt contenta d.haver trobat una familia. Quan va acabar el trajecte em van
descarregar amb molta cura, com si fos un gran tresor i em van buscar un raconet ben
comode al balco amb unes altres dues bicicletes mes grans que jo. Va ser un dia molt
divertit, ple d-emocions i experiencies noves.
Al mati seguent vam anar a un parc molt gran que hi havia a la vora de casa per estrenar-
me. En Marc i jo ens ho vam passar molt be, pujant i baixant, rodant per camins de sorra,
esquivant avis... Pero vaig acabar ben empastifada de fang. Varem estar al parc una hora
mes i, ja cansats, vam tornar a casa. Mes tard, el Marc em va netejar amb una manega,
em va assecar i vam pujar cap a dalt.
Aquell dia vaig acabar molt cansada i, alhora, alegre per haver trobat una familia que
m.estimes tant. Des d.aquell dia sortim tots els caps de setmana.

La bicicleta

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
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Estimat avi

Estimat avi, et volia enviar una carta per
saber com estàs allà dalt, estic ensenyant
 a un colom perquè porti aquesta carta al
cel. Et volia explicar que per aquí a baix
tot va bé. En Rabi, la mascota que em vas
regalar, està a punt d’acompanyar-te. La
mama ara està malalta però es recuperarà,
encara queden uns quants anys per tornar-
la a veure. La tata Sònia ara té “nuvi”,
aquest mes faran 8 anys, i dintre d’aquí
p o c  s e r é  t i e t a ,  p e r q u è  e s t à
embarassada.Tindrà bessons, es diran
Max i Sara. El papa té una vida genial, ha
deixat de fumar, s’ha apuntat al gimnàs i
els caps de setmana queda amb els amic
per anar a jugar a pàdel. El tete Joan esta
molt bé amb els videojocs i les seves
“novietes”, però cap li dura més d’una
setmana, bé, sí, la Play Station 4, que si
ja el deixa aquesta que és una videoconsola
nova, és que ha caigut molt baix.  A més
que passen tot el dia junts, quan ve a les
dues de la matinada de festa, es passa
fins les cinc jugant online, i després quan
s’aixeca sobre les dotze també es posa a
jugar. La iaia està feliç, encara que et trobi
a faltar, i a part què s’està quedant sorda
com una tàpia! Cada diumenge es desperta
pel matí a les set i va a la floristeria, compra
unes roses vermelles i te les porta a la
làpida. De la tinta que treuen la teva tomba
ha d’estar vermella.

Jo estic perfectament, cada nit penso en
tu, te’n recordes quan vam anar a la
muntanya i jo, mentre estava en els teus
braços, et vaig dir amb aquella veu tan fina
les meves primeres paraules? “T’estimo
avi!” I a tu se’t va caure una llàgrima. O
quan vaig jugar el meu primer partit de
futbol, que tu em vas dir:

-Juga bé i t’ho passaràs bé!

I jo et vaig respondre amb un d’aquells
somriures...

O quan estava a casa teva i tu em vas dir
una d’aquelles frases:

-Quan tu vulguis caminaràs, però has de
fer un gran esforç.

I jo et vaig mirar i sense saber què deies
em vaig aixecar i vaig anar caminant cap
a tu i et vaig donar una abraçada. Però
també hi ha hagut moments dolents, quan
jo volia que marqués en Xavi i tu el Messi.
Ara estic trista, tu ja no ets aquí, ets la
persona amb qui més moments he tingut
i ets els primer que te n’has anat.

Ja he ensenyat a enviar la carta al colom,
espero que ens veiem aviat. T’estimo molt,
avi, i sempre estaràs al meu cor! De la teva
néta,

Ariadna.

Ariadna Sánchez, 1r. d'ESO - A
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El Jordi té 10 anys. No li agrada gens llegir i, menys encara, estudiar. Cada dia quan va
a l’escola en l’únic que li agrada pensar és en l’hora del pati. Les classes l’avorreixen
moltíssim i les que més, les de llengua catalana.

Era un dimarts i li tocaven dues hores seguides escoltant el senyor Pons, el professor de
català. És simpàtic però, els fa llegir molts llibres i, a més a més, els posa molts deures.
Quan va acabar la classe, en Jordi va pensar en la redacció que els havia posat per al
pròxim dia. El que li faltava! El nen es va passar tota la tarda davant un paper en blanc
sense escriure ni una paraula.

Aquella nit va tenir un somni molt estrany. Estava assegut davant l’escriptori de la seva
habitació intentant llegir un d’aquells llibres del Sr. Pons quan van començar a sortir totes
les lletres del llibre. Un cop fora, s’anaven convertint en personatges. El Jordi estava
bocabadat veient com aquells diminuts individus començaven a representar una història.
Ell reia amb cada una de les escenes que interpretaven.

Al matí següent, quan es va despertar i va recordar el somni, es va adonar que un llibre
pot entretenir i divertir i que només és necessari imaginar la història a través dels seus
protagonistes. I a partir d’aquell somni, en Jordi va tenir una idea per fer la redacció.

Quan el Senyor Pons va llegir l’expressió escrita del Jordi va comprendre que per fi el
nen havia après a gaudir de  la lectura.

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016
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Tot comença amb un llibre. El seu títol era
Màgia, una novel·la de ficció i amor per a
nens. En Joan va començar a llegirlo.
Llegia i llegia. Li encantava. Cap al migdia
ja s’havia llegit la meitat de la novel·la, quasi
sense adonarse’n.
La seva mare el va cridar per dinar. En Joan
va posar el punt de llibre i va tancar el llibre,
després va baixar els esglaons i va anar al
menjador. Un plat de pasta l’esperava a
taula, el seu menjar preferit. En Joan, molt
animat, comentava coses del llibre mentre
menjava, com: que la Júlia era la
protagonista i que volia ser cantant, però
els seus pares li deien que això no podria
ser perquè no tenien diners per pagarli
classes de cant o comprarli
algun instrument, i que la Júlia estava
enamorada d’un nen misteriós que es deia
Joan que només havia vist un parell de
vegades. En Joan no podia esperar a
descobrir què passaria amb la Júlia i els
seus somnis.
Es va estirar a la catifa amb el llibre a les
mans i la tarda va passar en un obrir i tancar
d’ulls. Va sentir la veu de la
seva mare que el cridava per sopar, així que
en Joan va deixar la novel·la al seu llit. Va
sopar tan ràpid que el seu pare li va dir que
anés a poc a poc, no fos que li agafés mal
de panxa. Després de posarse
el pijama i rentarse les dents en Joan va
treure la llanterna que tenia i va continuar

la lectura. Només eren les deu de la nit.
Tenia moltes hores per llegir. Quan va arribar
a la pàgina cent vintivuit,
just el moment en què la Júlia pensava un
pla per trobar el nen misteriós, es va endur
una sorpresa molt desagradable: les pàgines
següents estaven en blanc. En
Joan va tancar el llibre, disgustat, va apagar
la llanterna i es va quedar pensant a les
fosques.
Cóm podria continuar la història?
Llavors se li va acudir que ell mateix la
escriuria. El llibre era seu al cap i a la fi.
Va treure un bolígraf i començà a pensar
com podria continuar la novel·la i què li
podria passar a la Júlia. Li agradava molt la
protagonista així que quelcom inesperat li
permetria aconseguir classes de cant i algun
instrument. Va buscar les primeres pàgines
del llibre. A la 8 va trobar allò que buscava:
la Júlia deia que li agradaria tenir una guitarra
per acompanyar amb música les seves
cançons. Es va posar a escriure. Només
portava una pàgina i mitja i ja havia
aconseguit que els pares de la noia
canviessin de feina, guanyessin més diners
i li paguessin a la Júlia classes de cant i una
guitarra.
En Joan es va adormir amb el llibre i el
bolígraf a les mans, per això no va poder
veure el forat de llum que va aparèixer davant
del seu llit, ni tampoc els braços plens de
lletres que el van agafar com si fos un nadó

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
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per emportarse’l cap a dins del forat.
El soroll de les gavines va despertar en
Joan. Va mirar al seu voltant tot bocabadat.
On era? Hi havia un passeig al seu costat
i al davant el mar. El port...
Una noia se li acostava, coberta de lletres:
Tens fred?li va dir.
En Joan es va aixecar:
No, però tu qui ets?va dir alarmat
Que qui sóc? Pensava que ja ho sabies. Al
pas que anaves llegint hauries acabat la
lectura i no t’hagués pogut conèixer. Gràcies
per la guitarra i les classes. Els meus pares
estan molt contents amb la feina que els
has trobat.
En Joan no s’ho podia creure... Havia
funcionat...
Com t’has enganxat les lletres a la cara,
Júlia?
No estic molt segura. Crec que formen part
de la meva història, les vaig obligar a
abandonar el llibre i han anat a parar amb
mi.
Per què som aquí Júlia?
Sé que a més del futbol i llegir, t’agrada molt
el mar. Vaig pensar que el port podia ser el
primer que veiessis quan arribessis.
De sota es va obrir un forat de llum:
Anem! va dir la Júlia.
T’haig d’ensenyar de quina manera pots
venir aquí. I tu has d’explicarme com ho vas
fer perquè els meus pares trobessin aquestes
feines.
La Júlia li va explicar de quina manera podia
visitarla.

En Joan va dir:
Ho vaig escriure a les pàgines en blanc.
Joan, una pregunta: som amics?
És clar que sí, Júlia. Com pots dubtarho?
Van anar passejant una bona estona i el
Joan li va preguntar:
Tens algun desig?
Un desig... M’agradaria ser una persona,
com vosaltres.
Bona idea! Podria escriure el llibre que et
transformés en ésser humà.
Moltes gràcies, Joan!
En Joan, tot entusiasmat, va començar a
escriureho fins que va acabar.
Ara, en teoria, t’hauràs de transformar.
La Júlia va començar a canviar: les lletres
es desfeien i desapareixent deixant veure
el color de la pell, els ulls, el nas, els llavis...
Fins que ja era una persona humana. La
Júlia es va acomiadar:
Així doncs, Joan, jo hauré de quedarme
al portal, i visita’m!
I és clar que sí, Júlia!
Joan, moltes gràcies per mi, pels meus
pares... Per la meva història! Et dec molt
Joan, totes les meves lletres et dec.
I se’n va anar al portal, on l’esperaven els
seus instruments, els seus pares, el seu
llibre, amb la seva història paral·lela.

FI
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El somni que tot home ha tingut
aquell somni, el més volgut
no és cap altre que volar
com sap tot ésser humà.

Da Vinci ja ho intentà
car lliure volia ser

pobre home el que ho va haver de provar
quin futur el podia esperar.

Amelia Earhart una gran triomfadora,
una dona lluitadora

per desgràcia l’oceà i les tempestes
van empassarse
les seves restes.

Finalment hem acabat
fent màquines voladores,
no tenen ales ni plomes

però molt lluny ens han portat.
I mica en mica hem anat aprenent.

De volar ja n’aprendrem
i qui sap si algun dia

unes ales aconseguirem.

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
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Cartes a la soledat

–No! –agafava la seva mà entre les meves
mentre notava que, encara que hi haguessin
vint centímetres de distància entre nosaltres
notava que cada cop estava
més lluny, fins al punt que no podia fer que
la distància s’escurcés. La nostra separació
estava en mans de un ser intocable, invisible;
la mort.– No te’n vagis. Si us plau.
Em va somriure. Intentava transmetre
esperança però en els seus ulls veia la
tristesa. Cada segon que passava la notava
més lluny. Vaig apagar la llanterna que
il·luminava la tenda de campanya i vaig
encendre una espelma. Em va estrènyer la
mà i, mentre la cera es fonia, notava que
ella també ho feia. Fins que es va quedar
freda. Vaig apagar l’espelma i mentre la llum
de fora il·luminava dèbilment l’estança, vaig
aproparme al seu cor, que quiet, restava en
el seu pit. Les llàgrimes em brotaven des
de feia una bona estona, però me’n vaig
adonar en aquell precís instant. Com també
em vaig adonar que la necessito més del
que em pensava.
“Blair”. Quin nom tan preciós. Abans, un
nom alegre, feliç, ple d’energia. Ara, un
simple record que inunda de tristesa el meu
cor. Els seus cabells d’or i els ulls mel. Ara
són una simple part d’un cadàver. La vaig
agafar entre els meus braços i vaig
sortir a fora de la tenda. Vaig cavar un forat
entre la blanca neu i hi vaig posar el seu
cos. El vaig tapar i, ja sense plorar, vaig
agafar la ràdio.
–Ja està. Sóc l’únic. No puc aguantar més.
Si us plau, veniu.

La ràdio va fer el soroll que demostrava que
el missatge s’havia enviat. Només
havia d’esperar a què vinguessin a buscarme
en aquella muntanya de merda, que em feia
sentir tan culpable. Per què sóc tan egoista?
Sempre culpo els altres del que jo faig.
Sempre penso en mi mateix. Sóc... Idiota.
“UN PUTO IDIOTA!”. Vaig cridar. Però l’únic
que em va contestar va ser el silenci que es
va fer entre les muntanyes nevades, i el cel
emboirat. La ràbia, barrejada amb tristesa
i soledat m’inundava. M’inunda. Érem cinc.
Però en aquella trista muntanya només era
un. No tenia ningú a qui cridar quan
m’enfadava, a qui culpar i a qui molestar.
Només a mi mateix. Vaig seure a la neu,
observant el paisatge. Cridant per dins. Era
jo qui no va portar la motxilla de l’Edu quan
estava feble. Vaig ser jo, qui no vaig ajudar
a que l’Eva no caigués pel precipici. No vaig
donar la bombona d’aire que em sobrava a
la Sandra quan a ella li’n quedava un xic.
Però, això sí, vaig ser jo qui va decidir fer
aquesta merda de viatge. Mai en aquells
vintiquatre anys que vaig passar vaig
admetre que JO sóc el culpable. Però no
ho podia demostrar a ningú. Ni puc ara. No
puc dir “HO SENTO, M’HE EQUIVOCAT”
perquè ja no em queden amics. I no “s’han
mort” com diu tothom. Els he matat. Us he
matat. I els altres, els que no van venir es
van anar allunyant de mi. Què feia abans
de quedarme
sol? Culparlos. Què faig ara que estic sol?
Culpar-ME.

Mar Florenza, 2n. d'ESO - A
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Quan la wi-fi va caure

Quan ha sonat el despertador del mòbil sota el coixí quasi em moro de l'ensurt,
finalment m'he llevat i he anat a fer-me l'esmorzar com cada dia. Mentre
menjava els cereals m'he adonat que no havia rebut cap missatge durant la nit,
m'ha estranyat. Però en comprovar que tampoc tenia cap notif icació
d'I nstagram , he decidit carregar el meu S napchat i veure les actualitzacions
dels meus contactes. Però el maleït trasto no ha volgut funcionar, així què, per si
un cas l´he tornat a connectar al carregador, no fos cas que li faltés bateria.
M´he preparat per anar a l'institut i abans de marxar he revisat si el r outer , allò
que fa funcionar la wifi, estava bé, i llavors ho he entès tot... No hi havia cap
llumeta, per tant es devia haver espatllat! He sortit de casa i mentre anava pel
carrer buscant algun senyal m´he adonat que molta gent estava fent el mateix.
A dues illes per arribar a l'institut m´he trobat la Mireia, com tots els matins. Ella
també tenia el mateix problema, no li funcionava cap xarxa social i per tant no
hem tingut més remei que començar a parlar d'alguna cosa, la veritat és que la
Mireia i jo no teníem res en comú, no anàvem ni a la mateixa classe ni tan sols
érem del mateix grup d'amigues, però sempre ens trobàvem per casualitat i ens
passàvem els cinc minuts de trajecte parlant pel mòbil, cosa que ara ja no
podíem fer.
—¿Què tal la teva família? — Va preguntar tímidament—.
—Bé, bé ¿I la teva?
—Molt bé també. Ens vam comprar un gos fa un mes.
Silenci. Van ser uns minuts incòmodes, i per primer cop estava desitjant arribar
a l'escola. És increïble, abans solíem anar mirant els mòbils quasi sense parlar i
a vegades ens fèiem algun s elfie o jugàvem amb el filtre de Snapchat, aquells
que et deformen la cara i fan tanta gràcia, però ara sense ells no sé de què
parlar. Durant el trajecte em vaig fixar que havien obert una nova cafeteria, i
també que havien pintat un pas de zebra nou, i que als arbres els estaven
sortint flors roses.
En arribar a classe no es parlava d'un altra cosa, el mestre ha explicat que un
dels satèl·lits que fan possible la WI-FI s'havia espatllat, una cosa científica que
ara no venia a compte, i per tant ens ha posat exercicis. A l'hora del pati ningú
sabia què fer, tothom estava mirant si la maleïda WI-FI tornava o no. A part que
el món financer i comercial estava aturat per culpa d'aquell incident, semblava

Ruth Cevallos, 2n. d'ESO - B
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que el món social també, ningú sabia ben bé què fer. Durant aquest matí m'he
fixat en detalls que havien passat desapercebuts darrere la pantalla tàctil del
mòbil. Per exemple m'he adonat que en Jordi sempre s'està tocant el serrell, i
que la Katia té els cabells una mica rossos... La veritat és que ha sigut un pati
interessant, es podria dir que he obert els ulls. Les classes han sigut una mica
caòtiques, ja que els professors passen llista per una plataforma en línia
anomenada C likedu , i també perquè la majoria de classes preparades inclouen
un temari guardat a l 'ordinador amb vídeos del Y outube i exercicis
d'autocorrecció d'alguna pàgina web. I així ha transcorregut tot el dia entre
descobriments i ensurts. La veritat és que en arribar a casa m'he sentit
alleujada perquè normalment hauria d'actualitzar totes les xarxes i comentar,
donar l ike i seguir a l'Instagram, respondre preguntes per l'A sk , fer-me algun
snap , tuitejar alguna cosa, acceptar sol·licituds d'amistat al F acebook , i una
llarga llista de tasques. Aquells minuts abans de l'entrenament d'hoquei no
sabia en què gastar-los així que m`he posat a dibuixar en una llibreta. Després
de l'entrenament, cap a les vuit del vespre, hem sopat amb els meus pares i
hem xerrat!, com no fèiem des de fa temps, ja que tampoc no hi havia la
televisió per cable.
Avui quan ha sonat el despertador, els meus pares m'han dit que la WI-FI ja
havia tornat i que l'economia mundial ja s'havia recobrat, per la meva part, no
havia patit gaire, sincerament. Un dia sense internet no havia estat pas
malament, la veritat és que havia descobert moltes coses. Però no he dit res, he
rebut la notícia amb alegria i he continuat la meva rutina. Quan m´he trobat
amb la Mireia ella ja s'havia enganxat al W hatsApp un altre cop, em va fer
llàstima la veritat, jo he guardat el mòbil a la butxaca i he mirat al meu voltant, al
cel blau, als núvols blancs i als arbres florits; de què servia un món tan bonic si
tothom estava massa ocupat per contemplar-lo?
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Tancat

Estic atrapat. No puc sortir. No trobo la
sortida. Els meus amics, la meva família i
tots els que em coneixen estan esperant
que surti, però ja saben que no trobo la
sortida. Està tot a fosques, és impossible
sortir d’aquí. La vida aquí dins és molt difícil,
estic segur que a fora s’està molt millor, estic
segur que la vida serà més fàcil. Sé que hi
ha una porta, però la por m’envaeix per dins
al pensar en el món exterior.

El meu cos porta aquí dins tota la vida. Des
que vaig néixer, fins ara. I sempre, durant
tot aquest temps, les persones que
m’estimen han estat esperant-me a fora.
Em fa ràbia i a la vegada pena per fer-los
esperar tant, però no puc fer-ho.

Em dic Carlos, però em diuen Carlitos des
que era ben petit. Tots els que em coneixen
bé em diuen així. Tinc tretze anys i nou
mesos i el que més m’agrada fer és ballar
i cantar, però he jugat a futbol des de petit
a l’equip de la meva escola. M’agrada jugar-
hi, però m’agradaria provar altres coses.
Estar atrapat en aquesta habitació em priva
de moltes coses, però em costa molt fer el
pas. Sé de moltes persones que ho han fet,
que han obert aquesta porta amb un orgull
admirable, però jo no sóc capaç. Què
pensaran? Què diran? Milers de preguntes
omplen el meu cap només al pensar-ho. He
pensat tantes vegades en obrir-la...

Com ja us he dit, porto aquí dins tretze anys
i nou mesos. Vaig adonar-me quan tenia
cinc anys o així. Em van començar a agradar
les princeses, els vestits i les nines.
M’encantava el color rosa i estar amb les
noies a l’hora del pati. Anys més tard, em
vaig començar a pintar les ungles i a
maquillar-me. En aquella època la gent que
coneixia i la gent que em mirava pel carrer,
endevinava que estava tancat en aquell
armari. Jo ho sabia i me n’adonava, sóc molt
espavilat. Llavors va arribar l’època de les
preguntetes. L’època més dura, en què
havies de desmentir ser algú que ets. Jo em
preguntava: per què ho he de dir? Potser
ells ho diuen? Ells diuen les persones a les
que estimen i a les que deixen d’estimar?

Crido sense parar. Tinc molta impotència.
Sense pensar-m’ho, obro la porta i respiro.
Jo sóc així i no canviaré.

Olga Corredoira, 3r. d'ESO - A
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L'avió acabava d'aterrar a les pistes de
l'aeroport del Prat.
Després de gairebé un dia sencer de vol,
fent escala a ciutats com Tòquio o Frankfurt,
ja era a Barcelona provinent d'Austràlia.
Unes quantes pel·lícules que portava al meu
“iPad” havien fet el viatge una mica més
amè. Tenia mig any d'estudis per endavant
a la capital catalana. Jo, que no sabia ni
català ni castellà, intentaria comunicar-me
en anglès. Estudiava comunicació
audiovisual i a Barcelona hi havia una de
les millors universitats del món en aquest
camp. Quan vaig sortir de l'avió, l'hostessa
es va acomiadar dient-me:
“Bona estada a Barcelona, Sergi.” Després
de recollir el meu equipatge, vaig travessar
una porta corredissa. Vaig agafar un autobús
que em va portar directament al centre de
la ciutat. Un cop allà em vaig adonar que
feia moltes hores que no menjava. Em vaig
decantar per un McDonald's, l'únic restaurant
d'aquella zona que coneixia. Vaig demanar
un “Big Mac” amb un suplement de patates
i al pagar, el caixer em va tornar el canvi i
em va donar les gràcies, dirigint-se a mi pel
meu nom. Em vaig quedar tan perplex que
vaig deixar el menjar i vaig sortir corrents.
Ja era tard i estava molt cansat del viatge,
pel que vaig decidir buscar la residència on
m'havia de quedar. Segons els “Google
Maps”, la residència d'estudiants no estava
molt lluny del centre.

Pel camí, una parella de nois joves, em van
aturar per demanar-me foc. Quan els vaig
dir que no fumava, em van dir: “No t'amoïnis,
Sergi”. Això no va fer res més que augmentar
el meu grau d'histèria. Com podia ser que
en una ciutat en la que no havia estat mai
ni coneixia ningú, tothom sabia com em deia.
Aleshores vaig parar la primera persona que
vaig veure i li vaig dir si sabia el meu nom.
L'home va fer que sí amb el cap, amb un
gran somriure a la cara De tan estressat
que estava, vaig arribar plorant a la
residència. Era un edifici antic, amb una
façana espectacular i un jardí molt ben cuidat
al voltant. Em vaig registrar ràpid i vaig pujar
a la meva habitació, ansiós per dormir i
oblidar tot el que m'havia passat. Quan
m'estava traient la roba davant el mirall, em
vaig quedar mirant la samarreta que
m'havien regalat els meus amics abans de
marxar d'Austràlia i que havien insistit en
què me l'havia de posar durant el viatge.
Com estava escrita en català, vaig agafar
el mòbil per utilitzar el traductor. El resultat
va ser aquest: “Sóc un turista i em dic Sergi.
Ajudeu-me perquè no us entenc. Visca
el Barça i visca Catalunya.” Vaig riure
nerviosament per no plorar.
Quins amics i... quin regal!
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Sergi Tortes, 3r. d'ESO - B

Educació Secundària Obligatòria: 2n. cicle
Prosa

El millor regal
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Fa temps, vaig conèixer una noia que venia cada tarda al parc que hi ha a prop de casa
meva. Sempre feia el mateix. Observar-la era molt curiós. Anava a l’arbre del capdamunt
del turó, seia, i es posava a llegir. Al costat, tenia una llibreta on s’hi anava apuntant frases
dels llibres que llegia. Res la distreia d’aquelles pàgines. Quan acabava de llegir, agafava
les frases que havia escrit, i a partir d’aquestes, escrivia una història totalment nova.
Aquestes històries eren crítiques socials sobre el seu dia a dia. Tots aquests texts els
tenia guardats en una carpeta blanca. Un dia que va marxar cuita-corrents, es va deixar
la carpeta al costat de l’arbre. La meva primera intenció va ser avisar-la, però no li vaig
dir res. Volia veure què havia escrit. En el moment que la noia va desaparèixer del meu
camp de visió, vaig anar volant a agafar-la.

Vaig seure on sempre seu ella i vaig treure’n fulls i més fulls. Estaven ordenats per dates.
Semblava una mena de diari. En el moment que vaig començar a llegir, vaig quedar
impactat pel vocabulari tan extens que tenia. Les seves paraules em feien entrar dins de
cada història sense adonar-me’n. Estava captivat per les històries que explicava. Era com
viure en primera

persona les aventures d’aquells personatges. Pel que vaig llegir, vaig deduir que les
postres realitats eren bastant diferents. Ella, en els seus texts, expressava que es sentia
oprimida i sense gaires llibertats. Això era culpa de la manera de pensar de la gent. En
canvi, jo, em sentia lliure en tots els aspectes de la vida. No hi havia ningú que em
restringís res.

Llegint, vaig decidir fer el mateix que ella, escriure una crítica social, però amb la meva
vida, per deixar-li llegir i que pogués veure que la llibertat sí que existia, tot i que en el
seu cas, d’una manera diferent. Ho vaig escriure en un full de color per a què li cridés
l’atenció quan obrís la carpeta. Em vaig quedar fins més tard de mitjanit escrivint. Havia
escrit tot el que pensava i que mai havia dit a ningú. No sé encara el perquè però aquella
noia em transmetia molta confiança sense conèixer-la. L’endemà al matí, algú em va
despertar acariciant-me. Era ella, la noia de la carpeta. Quan vaig obrir els ulls, em va
somriure. Em vaig adonar que m’havia quedat adormit sobre la carpeta. Un cop ja estava
despert, em va agafar amb les seves mans delicades i em va posar sobre la seva espatlla.

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
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Ariadna Majó 4t. d'ESO - B

Educació Secundària Obligatòria: 2n. cicle
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 L’escalfor del seu coll va fer que em sentís encara més còmode. Seguidament, va obrir
la carpeta per comprovar si estaven tots els fulls. Va respirar alleujada.

Es va posar a fullejar, i de sobte, va parar en sec. Va treure el full que havia escrit jo.
Va començar a mirar pels voltants buscant algú que ho pogués haver escrit. Aleshores
em vaig posar a piular com un boig, i quan va veure que les meves plomes començaven
a adquirir un color rogenc per la vergonya, va lligar caps i va arribar a la conclusió que
havia estat jo. Instintivament, va llegir el meu text i va quedar més o igual de fascinada
que m’havia quedat jo quan vaig llegir els seus. Aquell moment va ser quan varem
comprendre que allà començava una llarga i estranya amistat. A partir d’aquell dia, ens
veiem totes les tardes. Potser no ens podem comunicar verbalment, però sí per escrit.

 Puc parlar pels dos quan dic que ens sentim millor amb un bolígraf i un paper per
expressar-nos. Cada vegada ens entenem millor, i poc a poc, anem descobrint el món
de l’altre. I així és com va néixer una amistat ben curiosa entre la noia de la carpeta i jo,
un pardal de ciutat.
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L'oblit

Qui ets tu?va dir amb una veu confusa, incerta.
Se’m va gelar el cor i una esgarrifança em va recórrer tot el cos. Mai hagués pensat que
aquestes tres paraules juntes poguessin arribar a ferme tant de mal. Tot va començar fa
un any i vinticinc dies exactament. Ella, sempre amb
un somriure, amb els seus ulls foscos com la nit que parlaven sols.
Amb aquelles mans, cada cop més plegades, envellides, que tant m’agradava
palpar. L’oblit se l’estava emportant, ràpid com el vent, fugaç. L’oblit se l’estava
enduent, sense possible retorn. Encara recordo algun fragment del poema que em va
escriure pel meu primer aniversari:
“Estic guardant el teu son de placidesa d’àngel i, recordo tants moments!
Després, quan et despertes, com un miracle més avances fent tintines amb uns peus tan
menuts que semblen d’una nina.
I tu rius, i jugues, i m’estimes, i em fas petons...
Llavors jo voldria aturar la vida perquè no sé si demà podré tornar a viure aquest momento.
Miro les teves mans molsudes i, amb clotets deliciosos, que es mouen alegres i expressives,
com ales de papallona llençant a l’aire missatges misteriosos.”
Mai oblidaré aquest poema que em va fer. Vaig a casa seva sovint, aquella
casa antiga, amb milers i milers de llibres, tots llegits per ella, tan sàvia. Ella
m’explica les seves vivències un cop rere l’altre i jo l’escolto pausadament
repetir els mateixos mots. La mort l’estira de la mà amb força però, jo l’estiro de
l’altra. Sé que aquesta batalla l’estic perdent lentament però també sé que no
deixaré d’estirar.
Sempre et recordaré i t’estimaré tal com eres abans. Sempre seràs la meva
àvia, una àvia admirada i estimada per la teva néta gran. Aquest últim fragment
és per a tu, perquè no t’oblidis mai que gràcies a tu sóc com sóc.
“T’obres davant meu immensa com el mar, inabastable.”

Mar Chic, 4t. d'ESO - A

Educació Secundària Obligatòria: 2n. cicle
2n Premi de 2n. C. d'ESO dels Jocs Florals Escolars del Districte
Prosa
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Saps? Tu, jo i qualsevol que coneguis no
és res més que una peça més d’un joc
anomenat vida que cap de nosaltres ha
acceptat jugar i, saps?, a vegades, quan
pares el mode autòmat i comences a mirar,
no, quan comences a veure,  a observar
el teu voltant, te n’adones que tot el que
fas, tot el que ets i tot el que saps i tothom
a qui coneixes no serveix de res.

És fotut, si et pares a pensar-ho... la rutina,
l’esforç que fas per impressionar-los,
l’esforç que fas per encaixar i semblar algú
‘’normal’’ malgrat que la seva opinió i el
seu concepte de normalitat no et podria
importar menys.

I jo ara em pregunto: i què collons és
‘’normal’’, què és aquesta ‘’normalitat’’ de
què tots parlen? Vinga!, intenta pensar-ho
i defineix el maleït concepte i digues com
et fa sentir...Com et fa sentir pensar en els
teus pares; treballant massa i oblidant-se
del que en realitat importa, com et fa pensar
quan veus els rostres estressats i els cabells
blancs que han aparegut massa d’hora
com a resultat d’una lluita inútil contra la

vida, com et fa sentir quan penses que tu
seràs igual que ells: estudiant merda que
no t’importa per arribar a treballar  en una
feina que odies malgrat que t’intentis
convèncer del contrari, i a l'hora d’arribar
a les quatre parets de merda que
anomenes casa, et trobaràs amb dos
mocosos maleïts que en el fons t’estimes
i una altra relació buida. Una relació que
al principi era meravellosa però que en
realitat no ha sigut res més que temps
perdut...i us heu convertit en dos estranys
que viuen en la mateixa casa, compartint
una vida que cap dels dos ha volgut viure.

I no sé tu, però jo cada cop que penso en
''normalitat'' no puc evitar el sentiment que
se’m forma a l’estómac  i la sensació de
pànic irracional que em fa voler parar i
cridar fins que els pulmons i la gola
col·lapsin. Jo no vull aquesta normalitat,
no vull una vida que no vulgui viure i tampoc
vull relacions buides on has d’aparentar
que algú realment t’importa, que t’interessa
quan saps que tothom va amb dobles
intencions; i si tu encara ets dels pocs bojos

XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
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Un monòleg sense sentit

Batxillerat: 1r. de Batxillerat
Prosa

Elena Stan, Batx. 1A
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que veu les coses bones de la gent, tu, amic
meu, seràs dels que mataran poc a poc i
abans que te n’adonis esdevindràs una còpia
més, seguint el mateix cercle rutinari del que
ningú pot escapar.

Saps?, potser les coses serien diferents si
deixéssim d’intentar ser el que no som. Ho
veig al meu voltant cada dia, els observo i
vull riure perquè em semblen patètics,
perduts en els seus petits mons i els seus
petits problemes, oblidant-se de deixar de
mirar el terra perquè al cel hi ha coses més
interessants. Però potser sóc jo, que hauria
de fer com tothom i seguir el corrent però
em nego a ser un cos buit més. Potser sóc
jo, somiant amb els ulls oberts i allunyant-
me de la realitat amb el desig de trobar
alguna cosa que importi de veritat. Potser
sóc jo, que penso que si tots deixéssim les
nostres concepcions  viuríem en un món
millor. Si eduquéssim els nostres fills des
del respecte i l’amor potser no ens faria tanta
cosa somriure-li a un desconegut o apropar-
nos a parlar-li com feien els nostres avis.
Cada cop ens estem tancant més i més en

els nostres petits mons de vidre, esdevenint
recipients buits que han crescut impassibles
davant els problemes dels altres...i si aquesta
és la vostra realitat jo em nego a formar-ne
part, seguiré sent un espectador, preguntant-
me ‘’què és el que val una vida?’’

I saps què...l’altre dia vaig arribar a una
resposta...

Res.
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Parèntesi

Aquest full començarà com qualsevol dia que comença amb “di”, aquells que van de
dilluns a dilluns, aquells que hi ha èpoques que semblen el dia de la marmota.

Comencen amb el mini-atac de cor del despertador assassí, amb la son inflant els ulls,
amb els seductors llençols, amb l'aigua freda de la dutxa ( agh!, sempre ha de sortir primer
freda?), amb el vestir-se de pressa que ja porto massa retards, aix que perdo el bus,
cascs, música, olor insuportable de gasolina, quina noia més guapa, per fi al bus, i llavors
el sagrat moment de reflexionar de bon matí.

Pensar en; Com (et) miro. Com (et) respiro. Com (em) mires. Com (et) desmunto els
tòpics. Com d'un dia per l'altre (fas que sembli que) s'enfonsa tot. Com cada pestanya
que bufo el desig (ets tu) és secret. Com fas anys (al meu costat). Com (t'ha arribat que)
parlo amb aquell, i m'agrada. Com se (t')eriçen els pels escoltant la (nostra) cançó.

I els dies que comencen amb “di” passen, i els parèntesis apareixen i desapareixen, el
sentiment que porten dins representat per un pronom va canviant; canvia de significat,
d'intensitat. Però a poc a poc aprenc a dominar-los més. Si més no, a controlar-me les
conseqüències. Avui aquests parèntesis poden portar dolor i poden suprimir-se, però ara
sé que puc continuar sent jo i pots continuar sent tu. A poc a poc m'allibero dels tòpics
que m'enganxaven i em feien pensar que sense ells no existia, que només tu podies fer
que els parèntesis tinguessin un sentit. Avui som nosaltres qui decidim posar-los i qui els
controlem. Avui sense tu sóc jo, sense mi ets tu. I m'encantes sent tu, però el millor de
tot, m'enamoro sent jo. L’única que no desapareix si desapareixen els parèntesis .Jo
mateixa.

Mariona Salat, Batx. 1B

Batxillerat: 1r. de Batxillerat
Prosa
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Tot allò que es va quedar per dir

Arribo tard de la feina una altre vegada. Són
quasi les deu de la nit i encara no he sopat.
Com de costum l’ascensor de casa no
funciona i he de pujar els set pisos per
l’escala. No m’agrada haver d’anar a casa
esquivant els veïns que solen sortir a
tafanejar i parlar del passat i de com passa
el temps.
El nostre replà comença a fer aquella olor
que saps que tan m’agrada de tu. Aquella
colònia que solies portar quan érem joves.
Això em fa sentir com si fos a casa. Poso la
clau, giro la maneta de la porta i fent una
mica de força cap enfora i després cap
endins, l’obro. Em trec les sabates i encenc
el llum. Et puc veure allà, asseguda a la teva
cantonada del sofà, on acostumaves a
quedar-te adormida totes les nits que feien
una pel·lícula a la televisió i que mai
acabàvem de veure. Estàs justament en la
mateixa posició, amb les cames encongides
i les teves sabatilles d’estar per casa just al
teu devant. És clar, tapada amb una manta
encara que, com sempre, els teus peuets
queden freds perquè treuen el cap per sota.
Per contra, les teves galtes segueixen
rosades, reflectint l’escalfor i l’energia que
hi ha dins teu. Portes posat aquell pijama
que la meva mare et va regalar el nadal de
fa quatre anys. Aquell de l’estampat de
maduixes. Sí, aquell que m’agradava tant
com et quedava. Et feia unes bosses que
et feien estar molt graciosa. Començo a fixar

la mirada en tu, buscant els ulls. No em
mires. Ja no. La teva vista no fa altra cosa
que observar atentament aquella fotografia
que trobaves tan maca, que des d’aleshores
no he tret del moble. Ja m’he canviat de
roba i vaig a fer-me el sopar. Trobo a faltar
aquest últim pas, quan sèiem tots dos a
taula i ens explicàvem com havia anat el dia
i què volíem fer el cap de setmana.
Per això, tot allò que es va quedar per dir,
ho escric aquí, en el meu quadern. Sí, el
blau de tapes dures que vam comprar a
l’aparador del centre. Avui ja fa cent vuitanta-
dos dies que em faltes, però, sé que d’alguna
manera mai vas marxar i segueixes aquí, a
prop meu mirant com redacto aquestes breus
línies i finalment les cremo amb l’esperança
que t’arribi el missatge que sempre et repetia;
“Sigues feliç i disfruta, t’estimo”.

Marc Mampel, Batx. 2A

Batxillerat: 2n. de Batxillerat
Premi Districte Categoria F
Prosa
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Carta a un suïcida

Ei, atura’t, si us plau! I compta fins a tres.
Respira, no et moguis, no ho facis.

Tens por, saps que no ho vols fer, jo t’entenc,
de veritat que t’entenc. Et sents tan petit en
un món tan gran, que tot t’espanta. Els
problemes se’t mengen, la gent et destrossa
i sembla que el destí jugui en contra teu. Et
preguntes per què, per què a tu? Què has
fet per merèixer això? I tots dos sabem la
resposta: res, no has fet res per merèixer-
ho i és injust, sí, molt injust, però te’n sortiràs.

No ploris més, no val la pena. Sé que
pensaràs que ja res val la pena, però digues-
me (comptant fins a tres) si tu, si la teva
vida, realment mereixeu aquest final.

U… Ets Valent... inspira, expira. Busca tots
aquells moments feliços, plens de somriures
desbocats, pensa en la sensació d’oblidar
tot i tothom, gràcies a un somriure. I ara
mira’t al mirall. És així com et vols veure?
Sé que t’encantaria ser com abans, però el
que tu no saps és que pots tornar-hi, confia
en mi, si t’atures, hi podràs tornar. Tornar a
començar. Dos… Ets Imperible... Calma’t i

reflexiona sobre tothom que t’envolta, hi ha
més gent de la que penses, perquè no, no
estàs sol. No ho has estat mai. Pensa en la
mare, què faria ella sense tu? Saps que li
destrossaries la vida. I el pare? Pot ser que
se’l vegi molt enfeinat, però t’estima més
del que et podries imaginar i, si ho fessis,
mai més es podria refer. Ell no és tan fort,
probablement perdria el sentit de l’humor...
no només perdria un fill, sinó que també es
perdria a si mateix. I t’asseguro, que el teu
dolor no és res comparat amb el que viuran
ells.

L’avi, l’àvia, oncles, ties i cosins, que sempre
estan organitzant trobades, menjars i
activitats, tan sols per recordar-nos i
demostrar que ens estimen. No els pots fer
això. Saps que en el fons no aguantes la
idea de deixar-los, a tots ells, destrossats,
saps que t’estimen i que no estàs sol.

Tres… Ets Únic. Eixuga’t les llàgrimes, renta’t
la cara i, aquest cop, somriu-te al mirall. Sé
que et fas pena, però no estàs perdent res
per intentar-ho. Ets fort i sé que pots, jo
confio en tu. I ara, imagina’t un futur. Pots
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arribar tan lluny com vulguis, però ho has
de voler, has de voler sortir d’aquest pou
tan fosc i començar a pujar, aixeca’t! Un cop
te’n surtis ( i  estic segura que ho
aconseguiràs) seràs més fort, més valent,
més viu, t’ho prometo. Però ho has de voler,
i jo sé que vols, perquè això no és just. Tu
mereixes coses bones, una vida nova i millor.
Digues-me, com les penses aconseguir, si
avui decideixes posar punt i final, a una
història que no té més de setze capítols.

Jo ja sé que tot això ara mateix no ho veus,
no sé si pel mal de cap, o perquè encara
tens els ulls plens de llàgrimes, però confia
en mi si us plau… jo confio en tu.

Abans que facis res, només et vull demanar
això; dedica’t tres segons i pensa... en tot
el que et perdràs. De veritat et valores tan
poc, com per no dedicar-te tres segons?

Això, serà per sempre.

Comentari:

La carta consta de nombrosos punts, comes,
punts suspensius, signes d’interrogació i
d’exclamació. Cadascun d’ells té una finalitat.
Els punts i punts suspensius deixen respirar
i pensar al lector, una petita pausa de reflexió.
Les comes donen la dinàmica de la situació,
és un moment tens, ràpid i és necessari
actuar. I els símbols d’exclamació i

interrogació mantenen un contacte directe
amb el lector, em dirigeixo a ell i li faig
preguntes, l’aconsello, empatitzo i l’animo
a seguir lluitant, és una manera de connectar
i aconseguir que les paraules li arribin de
veritat (o aquesta és la meva intenció).

“ Valent” “ Imperible” “Únic” Són tres adjectius
que dirigeixo al lector, faig un joc de paraules,
no tan sols indiquen fortalesa i raons per les
quals seguir endavant, sinó que les tres
inicials formen un acrònim remarcant la
paraula: VIU. L’objecte del mirall apareix
més d’una vegada, bàsicament és la imatge
d’un mateix, però des d’un punt de vista
emocional, al veure’s no és només un cos,
sinó que el seu cervell relaciona la imatge
amb la situació i com es sent, per tant, fa
una autoavaluació.
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Salt a la neu

El dia és gris, plou i només uns pocs atrevits
surten al carrer amb paraigua, botes d’aigua
i una bona jaqueta. Les finestres s’entelen
i em dedico a dibuixar als vidres el meu nom
o animalets. Quan el vidre s’ha desentelat
completament a causa de l’obra d’art que
he fet, obro la finestra i deixo que l’aire fred
i l’olor a terra mullada inundi l’habitació. No
em fa cap mandra posar-me
una jaqueta i uns pantalons llargs, prefereixo
l’hivern a l’estiu. Així que quan m’aixeco del
llit, conscienciada de posar-me els pantalons
llargs, m’adono que a l’altra banda del
passadís, el meu germà se m’ha quedat
mirant. Crec que li agrada menys l’hivern
que a mi; però ell m’estima més del que jo
ho faig. No li puc retornar tot el que un dia
va fer per mi.
Per quan he posat el primer dit del peu a
terra, la mare ja m’ha escoltat i ja s’afanya
a dir-me si necessito alguna cosa.
Sincerament, és molt pesada; sé que es
preocupa per mi, però ja prou, no, mare?
La mare em porta sense rondinar la roba
d’abric, però sí que rondina per haver obert
la finestra. I mentre la mare fa “pataletes”

semblant més petita del que jo ho sóc, li
intento explicar que l’Ignasi em mira, des de
l’altra habitació, i que no sóc jo qui necessita
ajuda per posar-me la roba. La mare, com
era d’esperar, no m’escolta i continua fent-
se l’ofesa pel fred que fa ara a la casa; fins
que acaba sortint de l’habitació amb la
mateixa temàtica de conversa.
Torno a mirar per la finestra. Jo crec que
avui neva, però l’ Ignasi no mira a veure si
aquelles gotes més gruixudes són neu o
una simple il·lusió òptica; em mira a mi.
Agafo la llibreta que hi ha al segon calaix a
la dreta de la tauleta del costat del llit. Hi ha
un seguit de frases sense sentit, tot i així,
estan datades. Busco un full en blanc, però
tots tenen ni que sigui una frase curta escrita,
fent del full, inservible. L’ Ignasi em mira i
em fa que sí amb el cap. M’assenyala la
finestra, i la torno a obrir. Com a
conseqüència, la mare torna i agafa la llibreta
de les meves mans i tanca la finestra i surt
de l’habitació.
Penso que és una casa de bojos. La mare
no em deixa fer res, és l’única que s’ocupa
de la casa, del pare i de mi. És ella qui ho

Batxillerat: 2n. de Batxillerat
Prosa

Clara Morella, Batx. 2B

es.proa / 46



XVI Jocs Florals Ramon Juncosa
Sant Jordi 2016

fa tot i qui ens sobreprotegeix. El pare és
l’espectador del treball de la mare, ell ni tan
sols parla, s’ho mira i a vegades sembla que
es mira el balcó; crec que també vol que
nevi i per això avui està emocionat. Crec
que avui fa un any de l’última nevada, tot i
que la mare em diu sempre que aquí no ha
nevat mai. El pitjor d’aquesta casa és que
ningú se’n vol cuidar de l’Ignasi i sempre
que
dic alguna cosa sobre ell, em diuen que fa
un any va marxar, però mai em van dir on;
ell volia marxar a Noruega... però jo encara
veig que continua a la seva habitació... L’
Ignasi em torna la mirada, i com un
violoncel·lista, amb el cap m’assenyala el
terra. Fora de l’habitació hi ha, just a la
banda esquerra, la llibreta. La torno a agafar
amb la proposta de passar a paper el meus
dibuixos de la finestra, però a la llibreta, a
part de frases i molta lletra en algunes
pàgines, hi ha fotografies. No puc aconseguir
entendre el que totes les lletres juntes
pretenen dir, 5 anys no són suficients per
entendre un text tan llarg.
Tan llarg... tan llarg i tan feixuc se’m va

passar el temps fins celebrar el 15è aniversari
de la “gran nevada”. Aquella llibreta que un
bon dia jo vaig trobar, va retornar a les
meves mans, ara sí que entenia les lletres
i no parlaven pas d’una gran nevada. Amb
els ulls simulant la pluja de fa 15 anys, vaig
entre llegir que aquell qui em mirava feia 15
anys, el meu germà, qui havia marxat
suposadament a Noruega segons els meus
pares... havia caigut pel balcó amb acte
heroic per salvar la seva germana petita que
havia estat jugant i havia relliscat.
Efectivament. Em trobava a una casa de
bojos on la neu no havia arribat mai, però
sí la mala sort; tot i així, anys més tard el
sol comença a
sortir, i amb ell, l’esperança de tot plegat.
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La porta es va obrir lentament, grinyolant,
queixant-se de l’edat i del fred glaçat del
novembre. La llum de l’habitació va il·luminar
una part del menjador, que seguia en la
penombra des que jo m’havia llevat. El terra
de fusta va cruixir amb el seu primer pas.
Anava descalça, sense mitjons, li encantava
notar la fusta acariciant-li els talons. La seva
pell morena s’havia eriçat per l’aire fred que
havia entrat tranquil per la finestra. Amb la
següent passa li vaig descobrir el tors, cobert
per un jersei verdós, l’única peça de roba
que portava. La seva mà dreta va fregar
amb tendresa les seves cuixes, al descobert,
en un intent de recuperar l’escalfor que havia
abandonat entre els llençols. Les ungles,
pintades de vermell. La cara, pintada de
son. Va fer un pas més i em va mirar. Tenia
els cabells més llargs i més sedosos que
havia vist mai. Castanys i despentinats, la
combinació perfecta. La cara rodona, petita,
sincera. I aquells llavis, que em feien sentir
la persona més afortunada i feliç del món,
carnosos i vius, decoraven el somriure més
pur de tots els temps. Les celles, a joc amb
el cabell, protegien el cel, els núvols.

Protegien el mar, l’aigua, la vida. Mai no
havia conegut uns ulls tan xerraires com els
seus, una mirada que mirés tant com la
seva.
Seguia caminant, com Afrodita passejant
per l’Olimp, com un artista dibuixant sobre
la tela, encara que, en aquest cas, l’obra
d’art era ella. Va parpellejar i aquell segon
se’m va fer el més llarg mai viscut. El matí
ja havia inundat el nostre pis, però, quan va
aclucar els ulls, va tornar a ser fosc. Un
instant de nit.
Es va asseure al meu costat, en aquell
còmode sofà. Ella sempre insistia a dir-me
que el millor lloc del món eren aquells coixins
marrons. Il·lusa.
El millor lloc del món era el seu cos. Em va
acariciar els cabells, perquè li encantava
fer-ho i a mi m’encantava que ho fes. Com
la fulla que cau del plataner a la vorera
conduïda pel vent, va baixar la mà fins la
meva barbeta, que ja la trobava a faltar.
Sense deixar de mirar-me, d’escoltar-me els
desitjos, va anar apropant el seu rostre cap
al meu. Cada piga era un misteri. I llavors,
abraçant les pestanyes de dalt amb les de
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Clàudia Pérez, Batx. 2C
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sota, tornant a apagar la llum del món, em
va fer un petó. I no, no en va ser un de
qualsevol. Va ser com eren els seus petons,
com un viatge el mes de juliol, com un tros
de xocolata, com una migdiada llarga. Va
somriure i em va picar l’ullet juganera,
incitant. Es va intentar aixecar, però no la
vaig deixar, m’encantava tenir-la a prop,
encara que fos en silenci. Li vaig atrapar
una mà, que de seguida va entrecreuar els
seus dits amb els meus, les seves pors i
esperances amb les meves. I en aquell
moment m’hauria agradat explicar-li tot el
que se’m passava pel cap quan algú
pronunciava el seu nom, tot el que tenia

pensat viure al seu costat. Hauria volgut dir-
li que ella era el ciment que unia tots els
meus maons, que era la meva teulada i les
meves finestres, que ella era la meva llar.
Però només vaig ser capaç de dir-li que el
que més m’agradava fer, sens dubte, era
mirar-la.
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Marina Alà

2n de Batxillerat d'Arts
Postal de Nadal
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2n de Batxillerat d'Arts
Programa de Nadal

Chanting Wu
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Clara Maneja

2n de Batxillerat d'Arts
Portada del recull literari
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2n de Batxillerat d'Arts
Invitació Sant Jordi

Ari Auferil
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Treballs de Recerca premiats
Sant Jordi 2016

Gabriel Amargós

Treballs de Recerca 2016

La conquesta de la democràcia: la transició espanyola
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Reversions

Treballs de Recerca 2016

Marta Díez
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Èric O'Shee

Treballs de Recerca 2016

Punts quàntics
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La ràdio ha mort. Visca la ràdio!

Treballs de Recerca 2016

Pol Corredoira
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Guillem Fabo

Treballs de Recerca 2016

Bangla Desh: més enllà de l'etiqueta
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Más allá del realismo

Treballs de Recerca 2016

Meritxell Jarque
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Nàtalia Molina

Treballs de Recerca 2016

L'estrès: amic o enemic
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Els OMG (organismes modificats genèticament)

Treballs de Recerca 2016

Clàudia Morros
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Mireia Jordana

Treballs de Recerca 2016

Habitatge bioclimàtic, és possible?
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Física quàntica

Treballs de Recerca 2016

Gerard Massip
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Berta Pallarès

Treballs de Recerca 2016

Economia sota l'aigua
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Verboten. Cinc vides i un mur

Treballs de Recerca 2016

Clàudia Pérez
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Treballs de Recerca 2016

Vehicle fotoelèctric amb direcció hidràulica

Treballs de Recerca premiats
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Dones Oxigen

Treballs de Recerca 2016

Paula Rodríguez
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Passejant entre formigues

Treballs de Recerca 2016

Joel Pujol
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Joana Suñé i Alba Jiménez

1r d'ESO
Premis Narració

Quan els llibres estaven prohibits
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L'amor impossible

Premis Narració
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1r d'ESO
Premis Narració

Pau Jiménez i Max Puente
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4t d'ESO
Premi Emprenedoria

Ariadna Calabuig, Aitana Maetzu, Alba Palouzié i Pol Villalonga

Els alumnes de 4t d'ESO varen rebre l'encàrrec d'assessorar el Grup de Mares i Pares
Delegats de l'escola per recercar quina seria, al seu parer, la millor institució tipus ONG
per fer una donació economica, que aquest grup volia fer. Aquest grup és el que va
superar en millor posició la selecció de la professora, del jurat popular dels companys/es
de classe i finalment, de la  comissió de solidaritat de Grup de Mares i Pares delegats.
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5è i 6è de Primària
Proves CANGUR
Júlia Rebollo, Ferran Aleixandre, Leire Pavia i Clàudia Ferrer.
Eduard Renau, Aleix Molins ( Menció d'honor), Pol Mauri  i Irene Sánchez

Proves de matemàtiques organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques amb
l'objectiu de despertar l'interès del jovent per aquesta matèria, que es basen més en
una combinació de lògica i matemàtiques que no pas en el simple coneixement de
fórmules.
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ESO i Batxillerat
Proves CANGUR

1r d'ESO: Max Puente, Joana Suñé, Joan Rius, Clàudia Ramírez i Mariona Rebollo
2n d'ESO: Marc Morilla, Albert Ruiz, Enric Sánchez, Bru Codina, Selma García,

Víctor Ramírez, Íker Argüeso i Ferran Claramunt.
3r d'ESO: Laura Pascual

2n de Batxillerat: David Márquez
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Premiats Jocs Florals, Disseny Gràfic
i Treballs de Recerca 2016

NÚRIA PASCUAL MARTINA MORATÓ CLÀUDIA GARCÍA OLEGUER GONZÁLEZ MARIONA TUGUES

ORIOL RODRÍGUEZ XÈNIA CORTÉS MAX JORDI CARLA PÉREZ ONA MAYORAL

NORA GIMENO FERRAN ALEIXANDRE EMMA GÓMEZ LAURA PENA POL MAURI

JÚLIA RENAU MAIA PARDO ARIADNA SÁNCHEZ CRISTINA TORTES MAR FLORENZA

RUTH CEVALLOS RICART MARTÍNEZ MAX PUENTE OLGA CORREDOIRA SERGI TORTES
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MAR CHIC ARIADNA MAJÓ ELENA STAN MARIONA SALAT ONA BRU

MARC MAMPEL CLARA MORELLA CLÀUDIA PÉREZ

MARINA ALÀ CHANTING WU CLARA MANEJA ARI AUFERIL

GUILLEM FABOGABRIEL AMARGÓS MARTA DÍEZ ERIC O'SHEE POL CORREDOIRA

MERITXELL JARQUE NATÀLIA MOLINA CLÀUDIA MORROS
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Premiats  a Premis Narració 2016
i Premis a Emprenedoria 2016

JOANA SUÑE ALBA JIMÉNEZ

ARIADNA CALABRUIG AITANA MAETZU ALBA PALOUZIÉ POL VILLALONGA
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