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EL CIDE S’ADAPTA A UN ANY MARCAT PER LA PANDÈMIA DE LA
COVID-19
Amb aquesta revista el CIDE
tanca un any molt complicat per a
tothom i que ha estat marcat per
la pandèmia de la COVID-19 a tot
el món. Quan vàrem començar al
setembre, s’havia estat fent feina
durant tot l’estiu a l’espera de
saber

en

trobaríem
classes.

quin
en
S’havia

escenari

ens

començar

les

preparat

un

escenari A (classes com sempre) i un de C (confinats), però dues setmanes abans
de posar-nos en marxa, la Conselleria d’Educació va decidir que obriríem les portes
del CIDE en un escenari B. Això implicava molts canvis, ja que s’establien unes
distàncies mínimes de metre i mig entre alumnes, es limitava la ràtio i s’establien
grups bombolla a Infantil i Primària. A partir d’aquell moment, tota la nostra
comunitat es va posar a treballar per intentar que els nostres alumnes poguessin
començar el curs d’una forma segura. Es varen crear 12 grups nous d’alumnes, un
fet que va obligar a cercar espais diferents i habilitar-los com a aules. Així, la
biblioteca va desaparèixer, així com els laboratoris, la sala de dibuix, la sala de
professors, la sala de psicomotricitat, l’aula d’anglès d’Infantil…, per convertir-se en
aules. Però tot i això vàrem haver de muntar una aula prefabricada davant el
pavelló. A més la sala de tatamis es va transformar en una sala d’aïllament i se’n va
instal·lar una de prefabricada al costat de l’aula de psico.
També el Cide va posar en marxa un servei de neteja extraordinari, es va habilitar
un menjador nou al pati cobert, es varen crear pantalles per separar els grups
bombolla a l’hora de dinar i es va organitzar l’entrada i sortida dels alumnes
de forma
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esglaonada i emprant fins a nou entrades diferents. Les famílies tenien l’entrada
restringida, assistirien a les reunions per videoconferència i a les tutories en espais a
l’aire lliure.
A Infantil i Primària, a més, es varen establir grups bombolla i els nins i nines no
podien tenir contacte amb altres que no fossin del seu grup. Així es varen trobar
patis amb separacions per grups, espais assignats al menjador i varen descobrir els
nous tallers de migdia que es feien a les seves classes per no rompre la seva
bombolla.
D'altra banda, els més majors, de 3r d'ESO fins a Cicles formatius varen veure com
arribava l'anomenada "semipresencialitat" a les aules. S'han hagut d'acostumar a
tenir les classes dividides, a fer feina des de casa, a assistir a les sessions per
videoconferència, a menjar en
taules de dos i a veure només
els amics que pertanyien a la
mitja

classe

que

venia

a

l'escola el mateix dia que ells.
Tampoc

podem

oblidar-nos

dels dies que hem conviscut
amb mitja classe confinada a
casa i una recomanació que
ha marcat el nostre dia a dia,
l'ordre de "finestres obertes",
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que ens ha obligat a tenir les classes ventilades en tot moment i a molts d'alumnes
amb mantes, guants i polars per mantenir la calor els dies de més fred.
Resumir-ho és fàcil, però viure-ho per ells, no ho ha estat tant. Tot i així, tots s’han
acostumat a les noves normes, a dur mascareta des de Primària i a mantenir les
distàncies de seguretat.

Els nostres alumnes i les seves famílies han fet un esforç important per adaptar-se,
però també tot el claustre que ha hagut de fer feina de valent, i que s'han convertit
en experts del classroom i dels meets, i han aguantat amb paciència les
polissonades dels alumnes que eren a casa. Però no tan sols els docents, també
l'equip d'oficines, manteniment, cuina i la nostra metgessa, que a més s'ha convertit
en la cap de protocol COVID…, tots han realitzat molts canvis en el seu dia a dia per
adaptar-se a la normativa actual. Tots hem posat el nostre granet d'arena perquè els
nins i nines estiguessin el millor possible i que tenguéssim una certa "normalitat"
dins la nostra escola.
Enguany

podem

dir

que

hem

descobert el significat de paraules que
fins ara no tenien tan presents a la
nostra

vida

contingència,

com

la

grup

de

pla

de

bombolla,

semipresencialitat, aula d'aïllament...
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Però ens hem adaptat, i ho deim amb orgull. Hem intentat aportar alegria en temps
foscos i no hem deixat de banda la nostra essència. Amb molt d'esforç hem
continuat sent el CIDE, amb el seu Festival (això sí virtual), amb el seu carnaval (tot
i ser en grups bombolla), amb la seva cursa solidària (també enguany virtual), amb
les nostres graduacions (per grups i distribuïdes en dues setmanes), amb les
nostres sortides (tot i que s'han limitat)... perquè som fidels al nostre esperit, a allò
que ens fa diferents i únics, a les nostres emocions que ens mouen cada dia per
millorar, avançar i donar el millor de nosaltres mateixos. Gràcies a tots, treballadors,
socis, alumnes i famílies, per la vostra col·laboració i per la vostra empenta. Vendran
anys diferents, però de ben segur tots haurem guanyat experiència, saviesa i
sabrem valorar amb el cor, un any de normalitat total. Vos esperam a tots el
setembre. Recuperau forces. Això no ha acabat, però està clar que la comunitat
CIDE junta pot amb tot el que se'ns presenti. Som CIDE!
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EL CIDE ES CONVERTEIX EN UNA ESCOLA AMBAIXADORA DEL
PARLAMENT EUROPEU
El nostre objectiu d’enguany s’ha fet realitat i el CIDE s’ha convertit en una escola
ambaixadora del Parlament Europeu. Per aquest motiu neix l’infopoint, amb
l’objectiu d’informar tota la comunitat educativa de totes les activitats relatives a la
Unió Europea duites a terme al llarg del curs escolar 2020-21. Ha resultat ser una
excel·lent oportunitat de donar a conèixer els avantatges de formar part d’aquesta
unió econòmica i política.
Per acoseguir-ho es varen fer diferents activitats abans de la celebració del dia
d’Europa el 9 de maig. Diferents grups del col·legi CIDE varen tenir el plaer de
visitar l’infopoint elaborat pels diferents alumnes ambaixadors així com pels docents
implicats en aquest projecte educatiu. Entre d’altres coses, els alumnes varen crear
material informatiu com vídeos i dossiers. També varen investigar sobre les
característiques dels països que formen part de la Unió Europea, varen fer les seves
banderes i es varen posar en els peus d’un eurodiputat fent diferents role playings
davant els seus companys amb l’objectiu de traslladar l’ambient de l’eurocambra a
les classes del CIDE. A més, varen trobar la part més lúdica i divertida recopilant
totes les cançons que han guanyat el Festival d’Eurovisió fins ara i que es poden
escoltar a l’infopoint a través d’un codi QR i del telèfon mòbil.
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CELEBRAM EL I FESTIVAL DE L’ART I LA CIÈNCIA VIRTUAL 2021!

A conseqüència de la pandèmia, el CIDE no ha pogut celebrar dos dels seus
tradicionals actes com són la Festa de primavera i la Nit de l'Art. Per aquest motiu,
han creat un festival virtual que tots els alumnes i les seves famílies han pogut
visitar a la seva pàgina web (http://cide.es) el dissabte 8 de maig. En aquesta
celebració han participat totes les etapes educatives del centre, des d'infantil fins a
cicles formatius. Cada un ha realitzat una activitat diferent que s'ha enregistrat
durant les anteriors setmanes.
A Infantil han fet coreografies de cançons com Bon dia vida de Gertrudis,
Invencibles de Mr Kilombo o Walking On Sunshine de Katrina and the waves, entre
d’altres. També han realitzat diferents coreografies a 3r i 4t de Primària i alguns
cursos de 5è de la mateixa etapa que han ballat The Bright Side de Stay Homas,
Waka Waka de Shakira, No Money de Galantis i Astronaut In The Ocean de Masked
Wolf.

D’altres

han

preparat teatres escrits
per

ells

mateixos

o

adaptats d’una rondalla
com la de l’Abat de la
real. Hi ha grups que han
volgut mostrar com és el
seu dia a dia des que
arriben a l’escola fins
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que marxen com els de 1r i 2n de Primària. I d’altres que han volgut recordar com
eren els seus anys anteriors a l’època covid, quan s’abraçaven, feien activitats tots
junts, es mesclaven, etc. Uns records que els de 6è de Primària tenen molt presents
quan falta un mes per viure la seva graduació.
Per la seva part, l’alumnat d’ESO i postobligatòria hi participa mostrant les activitats
que han fet els joves per departaments. Ens mostren com han aconseguit muntar
l’ONG Units contra el Noma, com és el seu dia a dia i quines activitats fan a les
sessions d’educació física, música, història, filosofia, tecnologia... També podem
gaudir de les fotografies que s’han presentat al concurs Fotojove d’enguany i dels
stop motion que han fet a les classes de cultura audiovisual, entre d’altres.
En definitiva, una forma diferent de viure la nostra festa i que els alumnes i les seves
famílies hi participin i gaudeixin, tot i que sigui a distància.
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EL CIDE SUMA QUILÒMETRES PER LA FUNDACIÓ VICENTE
FERRER

Un any més el CIDE ha celebrat la seva cursa solidària, però enguany s’ha
emmarcat dins el projecte Suma quilòmetres que ha organitzat la sectorial
d’ensenyament

(UCTAIB)

amb

la

participació

de

totes

les

cooperatives

d’ensenyament. Junts hem aconseguit sumar tots els quilòmetres que hi ha entre
Balears i Anantapur, ja que tots els beneficis aconseguits han estat destinats a la
Fundació Vicente Ferrer, que vol utilitzar aquestes donacions per fer un escola i
aconseguir bicicletes perquè els infants de la localitat puguin anar al col·legi sobre
dues rodes.
Aquest projecte durava una setmana i cada escola hi podia participar duent a terme
una activitat diferent. El CIDE va decidir que la seva seria la cursa. Com ja va passar
l’any anterior, enguany, i a conseqüència de les restriccions sanitàries, es va decidir
mantenir el format virtual. Les normes de la cursa eren clares. Tots els participants
podien fer-la com volguessin (caminant, corrent, en bicicleta, nedant…) i amb qui
volguessin, sempre que respectassin les normes establertes en el moment de la
celebració de la cursa.
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Diumenge dia 9 de maig va arribar el dia de posar-se la roba d’esport i sortir a fer
quilòmetres per una bona causa. Entre totes les cooperatives d’ensenyament hem
sumat 16942 km. Com podeu veure, varen ser molts els que es varen adherir a la
causa, i des de la nostra escola vos volem donar les gràcies per la vostra
participació.
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EL CIDE ES VESTEIX DE LILA AMB MOTIU DEL 25N

El CIDE ha celebrat el Dia Internacional contra la violència a les dones amb
diferents activitats. Tots els treballadors de l’escola, així com la majoria dels alumnes
varen arribar dia 25 de novembre vestits amb alguna peça de roba de color lila per
donar suport a la campanya que va encetar la nostra escola per denunciar la
violència contra les dones.
A més, el CIDE va participar en la campanya d’UCTAIB per mitjà del nostre director,
Joan Carles Llabrés, la nostra presidenta, Malena Riudavets, una representant del
PAS, Cati Fullana, una representant de l’APIMA CIDE, Isabel Escartín, i un alumne,
Pablo Angosto. Junts varen voler deixar un missatge d’unitat, cohesió i rebuig contra
la violència masclista.
D’altra banda, els nins i nines de l’escola també varen realitzar diferents activitats al
respecte. L’alumnat de 6è E de Primària va crear fins i tot les seves pròpies
camisetes amb el símbol d’igualtat per a tots. D’altra banda, diferents nins i nines de
1r d’ESO i de 6è de Primària varen participar en la lectura del manifest que l’escola
15

va crear en motiu d’aquest dia, però per evitar aglomeracions, en lloc de fer la
lectura al pati, es va enregistrar i es va difondre entre les diferents classes del

centre. També l’alumnat de 2n i 3r de PMAR va voler participar creant el seu propi
logo (=i. → igualtat i punt) i creant cartells i pancartes que varen col·locar per
diferents punts de l’escola per reivindicar el dia d’avui. A Infantil, per la seva banda,
varen continuar treballant els conceptes d’igualtat de gènere entre els més petits a
través de contes que els facin conscienciar-se ja des d’edats primerenques.
Són accions diverses que no tendrien sentit sense fomentar la tolerància, el
respecte i la igualtat entre tots els nostres alumnes. Un fet que des del CIDE
intentam dur a terme no només avui, dia 25 de novembre, sinó durant tots els dies.
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ELS PATGES REIALS VISITEN EL CIDE
Un any més els patges reials han decidit visitar el CIDE perquè els infants de la
nostra escola puguin deixar les seves cartes als reis d’Orient. Enguany, per mor de
la pandèmia actual i per tal de respectar distàncies entre grups de convivència
estable, han hagut de venir en diferents dies i repartir-se perquè tots i cada un dels
nins i nines poguessin deixar els seus somnis per aquest Nadal amb ells.
El divendres 18 de
desembre va ser el
torn dels més petits,
els

d’Infantil.

De

grup en grup varen
baixar fins al pati del
costat del menjador
on

els

esperaven

quatre patges reials
ben
Amb

engalanats.
música

nadalenca de fons,
els infants, alguns molt nerviosos, saludaven els ajudants dels Reis i s’asseguraven
que les seves cartes no quedassin fora. Després de tantes emocions, varen poder
gaudir d’una xocolata amb ensaïmades al menjador de l’escola.
Dilluns 21 va ser el torn dels nins i nines de 1r i 2n de Primària. Al seu pis, i ubicats
en diferents zones, s’hi trobaven dos patges. Ells eren els encarregats de dur les
cartes de Primària als reis d’Orient. Com que ja saben escriure molt bé, molts d’ells
ja duien feta de casa la seva carta i alguns l’havien feta a classe amb els seus
mestres. El que està clar és que els infants del CIDE són uns grans afortunats, ja
que tenen connexió directa amb l’Orient. Segur que les seves cartes varen arribar
directes al seu destí, sense que se’n perdés cap pel camí.
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CELEBRAM SANT ANTONI I SANT SEBASTIÀ
Enguany hem hagut de celebrar les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià d’una
forma diferent de la que sempre estàvem acostumats. A conseqüència de la situació
sanitària actual no vàrem poder fer sortides, ni torrades, ni encendre els nostres
foguerons. Però això no ha fet que perdem la il·lusió i les ganes de gaudir d’una
festa tan arrelada i tan nostra. Cada classe amb el seu grup de convivència estable
ha fet la seva celebració.
Com sempre, des de la tornada de Nadal, els professors treballen els continguts a
classe. A Infantil conten contes com els d’El dimoni sense banyes o El dimoni
Cucarell, els nins i nines aprenen a dibuixar Sant Antoni i el dimoni, aprenen
paraules relacionades amb la festa, entenen el que es fa aquest dia, quines cançons
sonen, què es menja…, i alguns fins i tot han creat el seu propi fogueró dins la seva
classe! A més, els més petits han tengut una visita molt especial. Na Marian Fullana,
una de les mestres d’Infantil, ha vengut vestida d’es BOIO, un dels dimonis de
Vilafranca de Bonany. Tots els nins i nines s’ho han passat d’allò més bé en veure-la
així disfressada i han perdut també la por als dimonis.
A Primària aprofundeixen ja un poc més i aprenen a fer les seves pròpies gloses, els
seus dimonis, aprenen els diferents tipus de dimonis que hi ha per tot Mallorca i van
ampliant el vocabulari relacionat amb aquesta festa, entre d’altres.
Però a més, tant a Infantil com a Primària han pogut venir vestits de dimoni i fer
bauxa amb els seus companys de classe. A més han acabat el dia berenant de pa
amb sobrassada boníssim. I és que hi ha coses que mai falten al CIDE en un dia
com aquest.
Per la seva part, els més majors, l’alumnat d’ESO, han participat en un concurs de
gloses amb premi inclòs: 10 euros. N’hi ha hagut de tan bones que no se n’ha
seleccionat una, sinó que s’han hagut de donar fins a quatre accèssits!
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Així que, com veis, en aquest 2021 no ha faltat ni la música, ni els dimonis, ni la
sobrassada, ni la festa!
Visca Sant Antoni i Sant Sebastià!!!
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EL REI CARNESTOLTES DONA LA BENVINGUDA AL CARNAVAL

El mes de febrer va arribar al CIDE el Rei Carnestoltes, un
personatge ben curiós que dona la benvinguda a les festes
de Carnaval. Va arribar a l’escola amb un vestit molt colorit i
divertit i tots els nins i nines d’Infantil varen quedar ben
sorpresos en veure’l.
Ell els va esperar al pati i varen baixar a conèixer-lo de forma
segura, classe per classe, sense coincidir més d’una amb ell
al mateix temps. I és que els havia de dir una cosa molt
important: les tres ordres. Però, què és això exactament? Idò,
el rei Carnestoltes els va donar una ordre que havien de
complir cada dia durant aquella setmana. El dimecres havien
de venir en pijama, el dijous havien de dur una capa i el divendres podien venir
disfressats d’allò que volguessin. Que divertit! S’ho varen passar d’allò més bé.
Gràcies per la teva visita!
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EL CIDE CELEBRA CARNAVAL

La nostra escola ha celebrat el Carnaval, tot i que enguany ha estat un poc diferent.
Per motius de seguretat sanitària no s’ha pogut fer la rua pel carrer amb tot l’alumnat
d’Infantil i Primària. Però tot i això, tots han vengut a classe disfressats d’allò que
més els agradava. Hem vist de tot: animals, princeses, superherois, personatges
fantàstics…
Amb la seva línia, de forma segura i mantenint les distàncies de seguretat, els nins i
nines de Primària han aprofitat els espais delimitats per l’arribada de primera hora
per fer un poc de desfilada amb els seus companys de curs. Els d’Infantil també han
pogut gaudir d’una estona de música amb els seus companys de curs al pati del
menjador.
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A l’horabaixa, l’alumnat de 5è i 6è de Primària ha pogut gaudir de jocs al camp de
futbol. I per finalitzar el dia, tota l’etapa ha pogut tastar una bona xocolatada gràcies
a la col·laboració de l’AFA CIDE.
Per la seva banda, a 1r i 2n d’ESO enguany han organitzat un concurs de
disfresses. Cada classe s’ha vestit d’una forma temàtica i alguns, fins i tot, han
organitzat les seves performances. Un grup de professors ha estat l’encarregat de
fer de jurat i ha decidit que els espectacles sobre la COVID de 2n de PMAR i de la
igualtat de 1r d’ESO E es mereixen rebre els premis guanyadors i han guanyat un
berenar de xocolata calenta. Enhorabona!
● Galeria de fotos
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EL CIDE CELEBRA EL DIA DE LA DONA
Un any més el CIDE ha celebrat el dia 8 de març el
Dia de la dona. A les diferents etapes, cada una
adaptada a l’edat dels infants, s’ha fet feina a classe
per tal de conscienciar sobre la importància d’aquest
dia, de donar visibilitat a la dona, aconseguir la
igualtat de gènere, la no-violència, el respecte, etc.
Els més petits han pintat, han llegit contes, han
reflexionat molt sobre el tema i a més s’han demanat
quina és la dona més important de la seva vida i per
què. La majoria han dibuixat membres de la seva
família, imprescindibles per a ells, com les mares,
germanes, padrines, tietes… I una vegada més, els nins i nines, que són molt savis,
ens mostren que no necessitam dones famoses o rellevants, sinó que el que tenim a
casa, és el més important per a ells.
D’altra banda, l’alumnat de 4t d’ESO, tot i la pluja, va poder decorar l’entrada de
l’escola amb llaços de color lila.
A més a ESO han organitzat un
concurs de lemes amb motiu del
Dia de la dona. D’entre totes les
propostes, la de 3r de PMAR ha
resultat la guanyadora. I és que
què millor que resumir l’essència
d’aquest dia només amb una lletra
i dos símbols: =i. Curt, directe i
entenedor. Enhorabona!
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ARRIBA AL CIDE L’EXPOSICIÓ ITINERANT “L’AMOR CONSTRUEIX,
NO DESTRUEIX”
L'alumnat de 1r i 2n de Batxillerat
que cursa l'assignatura de Cultura
Audiovisual aquest curs escolar
2020/21 ha participat en el concurs
de fotografia organitzat per la Creu
Roja Joventut Illes Balears, sota el
lema

"L'amor

construeix,

no

destrueix", per a la prevenció de la
violència de gènere on hi han
participat més de 200 persones.
Aquesta exposició itinerant, en què una alumna del CIDE, Laura Vila, ha aconseguit
el 1r premi, va acompanyada d'una proposta pedagògica que el professorat del
centre ha treballat a les sessions de tutoria. Enhorabona a tothom!
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EL CIDE GUANYA LA LLIGA DE DEBAT I EL CONCURS
D’ELOQÜÈNCIA I ORATÒRIA

Divendres 23 d’abril l’equip CIDEcars es va proclamar guanyador de la LLIGA DE
DEBAT organitzada, com cada any, per ClaveConsulting. La final es va disputar
contra l’equip del col·legi Sant Josep Obrer. El tema del debat era: és ètica la
manipulació genètica en humans? Ens va tocar defensar la postura a favor i després
d’un interessant debat, ens vàrem proclamar guanyadors d’aquesta competició per
tercera vegada. Enguany, encara té més mèrit, ja que tots els debats han estat en
format virtual i hem hagut de resoldre moltes dificultats. Els alumnes que han
intervingut a la final han estat: Pablo Angosto (introducció), Joaquín Arana
(argumentació), Joan Rodríguez (refutació) i Núria Navarrete (conclusió). Però
també formen part de l’equip i han contribuït a la victòria la resta de companys de
CIDEcars, que són Bel Amer, Sergio Bauzá i Andrea Contestí.
D’altra banda, el CIDE també ha guanyat en dues categories el concurs
d’eloqüència i oratòria de Batxillerat, que enguany ha tengut un format virtual.
Divendres 30 d’abril es va disputar la final a les categories d’anglès i castellà-català.
A anglès, i després d’unes rondes molt ajustades, Joan Rodríguez va quedar 1r i
Núria Navarrete 2a. A la modalitat de castellà-català, Pablo Angosto es va alçar amb
el 1r premi amb una puntuació de 93,7 sobre 100.
Enhorabona!
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EL CIDE REP EL PREMI DE BALEARS A LA V MINIOLIMPÍADA
D’ECONOMIA
Els alumnes d’Economia de 4t d’ESO B,
Paula Buendía, Marta Canals, Sergio
Lloret, Carla Martínez, Carla Mesa i Paula
Rodríguez, han contribuït a fer que el
CIDE hagi obtingut el premi com a millor
centre balear a les V Miniolimpíades
d’Economia de les Illes Balears. A més
volem donar l’enhorabona a na Carla
Mesa i a en Sergio Lloret per haver
aconseguit individualment el primer i tercer premi, respectivament.
El 6 de maig la Universitat de les Illes Balears, a fi d’estimular els estudis sobre
economia entre els joves, es va convocar la V Miniolimpíada d’Economia, en què el
CIDE va participar. Podeu visualitzar la fita històrica al següent enllaç.
Enhorabona!
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UNA ALUMNA DEL CIDE GUANYA EL CONCURS DE FOTOGRAFIA
DE LA CREU ROJA

Aquest

any

alumnes

tots

que

els

cursen

l’assignatura de Cultura
Audiovisual han participat
de forma individual en el
concurs de fotografia que
organitza la Creu Roja
Joventut

Illes

Balears,

sota

lema

“L’amor

el

construeix, no destrueix”,
per a la prevenció de la
violència de gènere.
Un equip de la Creu Roja i
de l’Institut Balears de la
dona

han

estat

els

encarregats

de

seleccionar

els

guanyadors del concurs.
La nostra alumna Laura
Vila Sánchez, que cursa l’assignatura de Cultura Audiovisual de 1r de Batxillerat, ha
aconseguit el 1r premi a la categoria de més de catorze anys amb aquesta fotografia
titulada “Talla-ho d’arrel”. El premi que ha rebut ha estat un e-book.
Però el més interessant és que la seva fotografia participarà en una exposició
itinerant sobre sensibilització i prevenció que es farà per totes les Illes Balears.
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DUES ALUMNES DEL CIDE SÓN PREMIADES AL CONCURS
FOTOJOVE 2021

Aquest curs el CIDE ha
tornat a participar en la
XXVI edició del concurs
de

fotografia Fotojove

2021, projecte de Palma
Fotogràfica

per

a

la

Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Palma, i
que

tenia

com

a

temàtica “Color i Vida”.
En aquesta edició dues
alumnes de Batxillerat han estat premiades. La fotografia d’Alexandra Lola
Butler-Davis ha aconseguit un primer premi dins de la categoria “Mimetització: Una
capbussada en el color.”.
I l’alumna María del Mar Cózar ha estat reconeguda amb un tercer premi amb una
fotografia emmarcada dins de la categoria “Geometria de la ciutat: Línies i formes.
Arquitectura. Una visió colorista de l’entorn on les línies són fonamentals.”
La inauguració de l’exposició i l’entrega de premis s’ha duit a terme el dia 20 d’abril
al pati del Casal Solleric de Palma, amb aforament reduït i complint amb totes les
mesures sanitàries. L’acte va ser presidit pel batle de Palma, José Hila. Una vegada
finalitzat l’acte, l’exposició romandrà oberta al públic fins dia 20 de maig. Vos
animam a visitar-la!
Des del centre volem transmetre la nostra enhorabona i agraïment tant a les
premiades com a tot l’alumnat que ha participat en aquesta edició.
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ELS ALUMNES DE 4t D’ESO A I PRAQ GUANYEN EL 2n PREMI
ICAPE
Els alumnes de 4t d’ESO A i PRAQ
han

aconseguit

el

segon premi

ICAPE Joves Emprenedors Socials
gràcies a la creació i gestió de l’ONG
educativa Units Contra el Noma al
llarg de l’assignatura Iniciació a
l’Activitat

Emprenedora

i

Empresarial. Des del centre, volem
agrair enormement la feina duita a
terme

pels

alumnes

i

pel

seu

professor Víctor Suñer. Així mateix, donam les gràcies a la fundació Campaner pel
seu interès i a tota la comunitat educativa CIDE pel suport a aquest projecte.
Els objectius tals com desenvolupar actituds i habilitats emprenedores, estimular el
coneixement d’altres cultures i realitat socials, desenvolupar un esperit crític,
promocionar la cooperació, educar en valors i fomentar l’associacionisme han estat
superats amb èxit gràcies a l’esforç de tots nosaltres.
.

30

UN GRUP DE 2n D’IEA REP L’ACCÈSSIT PEL SEU PROJECTE ALS
PREMIS ICAPE
Un any més, l’alumnat del CIDE ha participat en els Premis ICAPE, uns guardons
que reconeixen els projectes empresarials que realitzen els estudiants de Cicles
Formatius de Grau Superior que participen en aquest projecte organitzat per la
Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i la
Conselleria d’Educació i Formació Professional. El seu objectiu és impulsar
l’emprenedoria i introduir-los en el concepte de responsabilitat social.
Un dels grups d’Empresa i Iniciativa emprenedora de 2n d’Instal·lacions Elèctriques i
Automàtiques ha guanyat l’accèssit dels Premis ICAPE amb el seu projecte
Ecological Change on han dissenyat un producte nou i innovador com parasols
ecològics i sostenibles.
Els alumnes varen començar
fent una pluja d’idees per
veure quina idea d’empresa
els semblava més viable i
engrescadora.

Un

cop

es

varen decidir per la idea de
fer

para-sols

solars,

varen

amb

panells

redactar

els

documents constitutius de la cooperativa. Varen fer també un estudi econòmic
d’ingressos i despeses per analitzar la viabilitat del projecte. Així mateix, varen fer
un estudi de mercat per conèixer l’interès i motivacions dels clients potencials, així
com dels seus usuaris (els turistes que van als hotels). D’aquesta forma, varen
definir el seu client ideal. També varen fer una análisi DAFO per esbrinar les
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats d’aquest projecte empresarial.
Un element a tenir en compte, és el compliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) que també es varen tenir en compte a l’hora de definir el projecte,
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tot tractant de convèncer els hotels que la instal·lació d’aquests para-sols redundarà
en una millora econòmica (reduint la despesa en energia elèctrica) així com amb un
tret diferencial a l’hora de posicionar-se cap la seva clientela, sent establiments
compromesos amb les energies netes i sostenibles.

ELS ALUMNES DE 2n D’FPB QUEDEN FINALISTES DELS PREMIS
ICAPE

Els alumnes de 2n d’FP Bàsica de Serveis Administratius han quedat finalistes dels
premis ICAPE 2020/2021 amb el seu projecte de creació d’una cooperativa,
anomenada Eco Ice Cream Societat Cooperativa. Aquesta empresa es dedica a
l’elaboració de gelats tailandesos amb productes ecològics i de km 0. Els alumnes
que han creat aquest projecte són: José María Panés, Ethan Parker, Tomeu
Sabater, Marc Sánchez i Laura Terrón.
Per als seus professors, Juan Miguel Miró i Alícia Ortiz, ha estat una experiència
molt enriquidora i donen l’enhorabona al grup pel seu esforç i dedicació.
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GUANYADORS DEL CONCURS DE GLOSES D’ESO
Enguany a ESO no s’ha pogut fer la tradicional torrada de les festes de Sant Antoni i
Sant Sebastià, per això han pensat a fer un concurs en què tothom que volgués hi
pogués participar. I què millor que fer-ho amb les cançons més tradicionals
d’aquests dies: les gloses. Així que l’alumnat d’ESO ha agafat paper i bolígraf i s’ha
posat a pensar les rimes més divertides i originals. Finalment, el resultat ha estat tan
bo, que s’ha repartit el premi entre tots els participants. Atesa la qualitat de les
gloses presentades i de la il·lusió dels participants també s’han donat quatre
accèssits.

Aquests són els guanyadors dels accèssits del concurs de gloses d’ESO: Keira
Campos i Jordi Barea (2n d’ESO PMAR), Antònia Llodrà (3r d’ESO B), Martín León i
Ramón Darder (3r d’ESO D). Junts han rebut el seu premi de la mà del nostre
director, Joan Carles Llabrés, i de la cap d’estudis d’ESO, Puri Carrillo. Enhorabona
a tots!
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GUANYADORS DE LES PROVES CANGUR 2021
El CIDE ja té guanyadors de les proves cangur 2021 a Primària. Els guardonats
d’enguany han estat Álex Sorel (5è F), Jaume Vadell (5è A), David Chinedu (6è B de
Primària) i Antoni Fernández (6è E). Tots han rebut de la mà del cap d’estudis
general, Katy Forteza, i del cap d’estudis d’etapa, Jonathan Bangueses, el seu
premi: un val regal de la botiga educativa Puzzles subvencionat per l’AFA CIDE.
Moltes gràcies a l’AFA CIDE per la seva col·laboració i enhorabona a tots els
guanyadors!

GUANYADORS DELS CERTÀMENS LITERARIS
El dia 30 d’abril es va fer entrega dels premis als guanyadors dels certàmens
literaris d’enguany a secundària i postobligatòria. Han estat els següents:
– Català: Sara González (1r D), Raquel Reynés (2n C), Antònia Llodrà (3r B, Carla
Martínez (4t B), Juan Rodríguez (1r C), Neus Fullana (2n B).
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– Castellà: Marcos Garrido (1r E), Violeta Font (2n G), Daniel Martín (3n E), Lucas
Gutiérrez (4t E), Laura Vila (1r Batx C), Ana Loma (2n Batx A), Felipe Jerez (1r FP
bàsica), Aroa Rotger (1r SMIX).
– Anglès: Xavi Costa (1r A), Zoe Moana i Lucía Zubiri (2n A), Maria Garcia (3r ESO
B, Alex Parmentier (4t C), Joan Rodríguez (1r Batx C), Irina Gómez (2n Batx A).
– Alemany: Paula Calvo (2n ESO B, Maria Millán (3r ESO C), Jordi Alaminos (4t
ESO C), Joan Rodríguez (1r Batx C).
Enhorabona a tots!

FULLS DE MÈRITS D’ESO
Aquest és l’alumnat que enguany ha aconseguit els fulls de mèrits d’ESO:
● 1r B: Ruth Castillo, Paula Gil, Maria Guasp, Rodrigo Hidalgo, Marina
Malondra, Paloma Picasarri i Pau Rovira.
● 1r C: Russell James Calio.
● 1r D: Sara González.
● 1r E: Joana Sierra, Marc Martínez i Aleix Terrassa.
● 1r G: Emma Martínez.
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● 2n A: Lucia Zubiri, Zoe Febrer, Erick Llull, Juan Navarrete, Paula Forteza,
Patrícia Cano i Inés Alloza.
● 2n B: Iria García, Paula Calvo, Sebastià Roig, Laia Socias i Adriana Vadell.
● 2n D: Paula Hernán i Carla Hernán.
● 2n E: Andrés Villaroel.
● 2n Pmar: Adrián Fernández, Lucas Torronteras i Marc Muñoz.
● 3r B: Maria García, Miguel Ángel Marne i Elsa Pons.
● 3r E: Lucía Maestre.
● 4t B: Carla Martínez i Paula Buendía.
● 4t D: Martina Quetgles i Isabel Jiménez.

MATRÍCULES D’HONOR
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LES HISTÒRIES I/O PROJECTES DE 4t D’EDUCACIÓ INFANTIL

Les històries i projectes d’aquest curs han fet que les nostres aules s'hagin convertit
en espais plens de vida, curiositats, descobriments, emocions, sentiments, idees…
Tots plegats hem fet un viatge ple de vivències i aprenentatges significatius que ens
ha servit per raonar, pensar i investigar. Aquestes històries i projectes són un tresor
d'un valor incalculable per als infants.
Els caragols hem investigat com són aquests animals, què mengen, com neixen...
També hem descobert que hi ha un caragol a Àfrica que és gegant. Hem treballat la
forma de la closca del caragol que és una espiral i hem fet caragols i ous amb pasta
de sal.
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Els peixos hem convertit la nostra aula en un cinema i per aconseguir-ho, hem fet el
rètol del cinema, el cartell de la pel·lícula, la taquilla, les entrades, la numeració de
les cadires, la tenda de crispetes, hem fet situacions de càlcul…

Els avions hem investigat sobre les maduixes i la seva planta. Hem sembrat, hem
contat les maduixes que tenim a l’aula, hem fet situacions de càlcul, hem practicat
l'escriptura i finalment férem una votació per decidir si berenàvem de maduixes i va
sortir que sí.
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Els vaixells hem volgut fer un vaixell dins l’aula, hem après les parts dels vaixells,
hem decidit quin tipus de vaixell volem, ens hem convertit en mariners, hem fet
votacions per decidir el nom...
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Els contes hem organitzat el dia de la roda, hem demanat permís mitjançant cartes,
hem practicat la «ziga zaga», hem dissenyat el circuit i hem fet un pàrquing.
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ELS INFANTS DE 5è D’ INFANTIL VISITAM EL CENTRE S’OLIVERET
ELS NINS I NINES DE 5È D’EDUCACIÓ INFANTIL HEM FET LA NOSTRA PRIMERA
EXCURSIÓ. HEM VISITAT EL CENTRE S’ OLIVERET SITUAT A ALARÓ.

LA NOSTRA AVENTURA COMENÇA
AMB UN VIATGE AMB AUTOCAR
QUE HA ESTAT MOLT EMOCIONAT,
HEM

POGUT

VEURE

LLOCS

CONEGUTS, CASES DELS NINS I
NINES, PARCS, ETC.
QUAN

VÀREM

ARRIBAR

ENS

VAREN DONAR LA BENVINGUDA
ELS MONITORS I MONITORES I
ENS

VAREN

EXPLICAR

EL

FUNCIONAMENT I EL QUE FARÍEM
DURANT EL DIA.
DESPRÉS VÀREM APROFITAR PER BERENAR I JUGAR UNA ESTONA PER LES
ZONES EXTERIORS ABANS DE COMENÇAR L’ACTIVITAT.

SOBRE LES 11 ELS
MONITORS

I

MONITORES
VAREN

VENIR

CERCAR

ENS
A
PER

COMENÇAR.
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L’ACTIVITAT DE “CARES PEL BOSC”, QUE CONSISTIA A ESCOLTAR UNA
HISTÒRIA I DESPRÉS FER UNA PETITA RECERCA DE MATERIALS DE LA
NATURA PER CREAR CARES ALS TRONCS DELS ARBRES.

TOT SEGUIT, ENS VÀREM FER
NETES LES MANS, JA QUE
ANÀVEM PLENS DE FANG. I
DESPRÉS

VÀREM

ANAR

A

DINAR.

44

AMB LA PANXA PLENA VÀREM TORNAR A GAUDIR DELS ESPAIS EXTERIORS,
ON VÀREM JUGAR LLIUREMENT, CONÈIXER ALGUNS ANIMALS I EXPLORAR
L’ENTORN.
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VÀREM PODER GAUDIR D’UN DIA TOTS JUNTS FORA DE L’ESCOLA AMB
MOLTA ALEGRIA I IL·LUSIÓ.

46

ELS ALUMNES DE 6è D’INFANTIL I L’ART
A través del llenguatge artístic hem manipulat diferents materials, textures, objectes i
instruments per poder acostar-nos de manera respectuosa a les produccions
plàstiques dels companys i de l’entorn proper i llunyà. Tot això ens ha permès
l’adquisició de noves habilitats i destreses, explorar noves vies personals
d’expressió i despertar la sensibilitat estètica i la creativitat.
Aquest llenguatge contribueix al desenvolupament integral dels infants i és, a més,
un instrument de relació, regulació, comunicació i intercanvi. És l’eina més potent
per expressar i gestionar les pròpies emocions i per representar el món així com el
percebem.
Aquest tercer trimestre hem duit a terme un petit projecte d’art en el qual cada
setmana hem presentat un o una artista i hem intentat reproduir les seves obres.
Aquí aprofitam per deixar-vos una petita mostra dels i les diferents artistes que hem
vist i exemples de les nostres produccions.
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EL SISTEMA SOLAR DE 4t D DE PRIMÀRIA
Els alumnes de 4TD EP, hem triat com a darrer projecte el Sistema Solar i a
continuació, us explicarem tot el que hem fet...
En primer lloc, vàrem fer una petita pluja d’idees intercanviant converses amb els
diferents coneixements que tenien els alumnes de la classe.
En segon lloc, projectàrem un vídeo d’introducció que ens va ajudar a aclarir un poc
tot el que havien estat debatent amb els companys.
Més endavant, la nostra mestra, na Marta, amb l’ajuda de n’Albert, ja que és un
entusiasmat d’aquest tema i té molts de coneixements, començaren a explicar-nos
amb més detall aspectes rellevants que no sabíem del Sistema Solar... Per fer-ho, la
nostra mestra va crear una presentació interactiva amb vídeos molt entretinguts que
ens han ajudat molt.
Una de les coses més divertides per a nosaltres, ha estat la recerca de curiositats
dels planetes. Per grups cooperatius, havíem de cercar informació de dos planetes.
A classe, vàrem fer una posada en comú i amb el projector na Marta anava escrivint
aquelles curiositats que havíem trobat.
Una vegada estava feta la recollida de curiositats dels planetes, ens va proposar fer
un clauer... EL NOSTRE CLAUER DEL SISTEMA SOLAR!
Per finalitzar el projecte, construírem unes maquetes del Sistema Solar. Cadascú
l’ha feta com més li ha agradat, triant els materials, cercant informació... Es podia fer
de tot el Sistema Solar, un planeta, una estrella... LLIURE ELECCIÓ.
El darrer dia, férem una presentació de la nostra maqueta on explicàvem com ho
havíem fet, materials, i el tot el que sabem ara que abans no sabíem.
A continuació, us compartim tant la presentació com diferents imatges de les nostres
maquetes: PRESENTACIÓ.
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SETMANA DE DISSECCIONS A 1r DE BATXILLERAT

Les professores de Biologia i Anatomia,
Joana Gomila i Lourdes Julbe, organitzaren
tota una setmana de disseccions per als
alumnes d’aquestes assignatures de 1r de
Batxillerat.
L’alumnat va anar al laboratori del col·legi, on
pogueren

observar

l’aparell

digestiu,

circulatori, respiratori i excretor d’un porc.
Han tengut l’oportunitat d’obrir òrgans d’aquests aparells com el cor o els ronyons i
observar les seves parts i estructures internes.
Els estudiants es varen dividir en grups de 6 per a realitzar-les i, fet això, plasmaren els
coneixements assolits durant la setmana en un treball teòric.
Aquest projecte els ha servit per
aprendre
ordenada,

a

treballar

de

manera

cooperativa,

neta,

organitzada i amb molta concentració.
A més, no tan sols dugueren a terme
les

disseccions, sinó també altres

experiments, com bufar pulmons a
través d’un tub per veure com s’inflen
o posar un tros de fetge i un tros de
pulmó en un vas amb aigua i mirar què
passava.
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Els ha semblat una experiència única amb la
qual han pogut aprendre molt i descobrir que
no tot era com pensaven, com per exemple el
fetge, que l’imaginaven molt més petit.

Laura Moragues i Carme Aguilar (1r de
Batxillerat C)
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LIGA DE DEBATE 2020-2021: CIDEcars
Por: JOAN RODRÍGUEZ, (1º bachillerato C)
Este

año

el

oportunidad

un

CIDE

tuvo

la

año

más

de

participar en la Liga de Debate de
Bachillerato organizada por Clave
Consulting. En un nuevo formato
totalmente digital a través de la
plataforma
situación

ZOOM

y

con

la

sanitaria siempre en

mente, el reto se presentaba
exigente

a

la

vez

que

emocionante. Siete audaces estudiantes de 1º de Bachillerato C ―Bel Amer,
Pablo Angosto, Joaquín Arana, Sergio Bauzá, Andrea Contestí, Núria Navarrete y
servidor, Joan Rodríguez―, acompañados siempre por su avezada tutora Trini
Sbert, aceptaron el desafío y formaron el equipo CIDEcars. Haciendo uso de un
ingenioso juego de palabras, su nombre evoca esas disparatadas carreras en
sidecars en las que la compenetración y el trabajo de equipo es clave para
triunfar. En ese espíritu de cooperación y ayuda mutua se fraguó CIDEcars.
Terminada ya la Liga y cinco debates después, podemos congratularnos de que el
CIDE se haya alzado finalmente victorioso. En una ajustadísima final con nuestros
compañeros del Sant Josep Obrer, CIDEcars ganó en un exhibición de humo,
luces multicolores y música a cappella defendiendo una compleja postura a favor
de la manipulación genética en humanos. Ese balance entre el espectáculo y el
rigor en los datos y la argumentación es la base del éxito conseguido.
Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros si digo que esta experiencia
nos ha enriquecido como estudiantes de postobligatoria mejorando nuestras dotes
de comunicación, pero también como personas integrales. Hemos aprendido a
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hacernos

expertos

en

una miríada de temas
diversos

―la

vacunación, los parques
zoológicos o el sistema
sanitario español― de
forma

completamente

autodidacta y en una
cantidad

ínfima

tiempo.

de

Hemos

aprendido

que

cada

miembro del equipo es
fundamental y que nadie es prescindible. Cuando tocaba remar a una, CIDEcars
lo ha hecho con vigor y constancia a pesar de las dificultades a lo largo del curso.
Eso sí, no lo podríamos haber conseguido nunca sin la ayuda de muchos
miembros de la comunidad del CIDE que nos han dado consejo, inspiración y
material para llevar a cabo nuestros proyectos más alocados además de los
familiares, los amigos y los profesores que no se han perdido ni uno solo de
nuestros debates. A todos vosotros os damos las gracias.
Mejorar la fluidez del discurso, refutar las falacias más sutiles o perderle el miedo
a hablar en público. Todo eso
hemos

ganado

aventura

en

tronchante

esta
entre

intrincadas
contraargumentaciones
exasperantes

y

cronómetros

durante la que hemos ido
forjando

memorias

que

quedarán por mucho tiempo.
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LLENGUA CATALANA

GUANYADORA 1r ESO
Sara González (1r ESO D)

La imatge de la societat
Ningú m’accepta en aquesta societat,
em conformo amb la soledat,
amagant els pensaments
i en silenci l’abandonament.
I què puc fer en aquest món
sense dir la meva opinió,
no ha de ser un prototip
hem d’actuar amb estil.
Soc diferent i penso d'una altra manera,
no soc un altre que pensa de forma genèrica,
podré fracassar pels meus propis cants
o triomfar creant raps.
Ens ha tocat viure a un món en el qual pensen
tots de la mateixa manera
i als grans talents como jo
els expulsen, mentre ells es queden amb la terra.
Al món en què vivim,
existeix una societat
que a vegades ens enganya
i no ens deixa llibertat.
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En aquesta societat
els nens i joves són discriminats
a molts joves ens fa mal
aquesta manera d’actuar.
No deixis que ningú
et llevi la llibertat,
tots tenim diferents
maneres de pensar.

GUANYADOR 2n ESO
Raquel Reynés Jiménez (2n ESO C)

Persones increïbles
Normalment, persones increïbles són les que ajuden una altra persona, se saben
posar al lloc dels altres, estan al teu devora quan ho necessites. Però, per a mi,
realment una persona és increïble quan, malgrat totes les dificultats i moments molts
difiícils, segueix cap endavant i aconsegueix coses, quan quasi ningú creia que ho
aconseguiria. Un gran exemple de persona increïble és la meva pradina jove, que
s’ha convertit en una dona lluitadora i forta.
Fa uns 13 anys, la seva família era una família feliç. La meva padrina jove tenia un
fill de 18 anys anomenat Joan, una filla de 3 anys anomenada Paula i un home, en
Joan.
El seu fill quan va néixer no tenia esòfag i el varen operar durant el seu primer any
de vida unes quantes vegades per reconstruir-li. Tot va anar bé fins que va complir
els 18 anys. Els metges varen informar que s’havia de tornar a operar de l’esòfag
perquè li havia sortit un diverticle. A l’operació hi va haver una sèrie de
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complicacions que van acabar amb la seva vida. Durant aquell any, a més a més, a
l’escola diagnosticaren un retard maduratiu a la seva filla Paula.
Un any després, va morir el seu home per culpa d'un greu accident de moto.
La meva pradina jove i la meva cosina varen perdre dos importants familiars, i
semblava que mai sortirien endavant. No volien sortir de casa ni quedar amb
familiars o amics. Finalment, els meus pares, el meu germà i jo vàrem començar a
animar-les a conèixer a altres persones i a sortir un poc més de ca seva. La meva
padrina jove va començar a fer feina per poder treure endavant la seva filla, i així
també estava més ocupada. Gràcies a tot això, van començar a estar millor.
Uns anys més tard, quan la meva cosina va complir els 14 anys, va haver de canviar
de col·legi. Això va suposar trobar un institut on ella estigués bé i on li adaptassin les
feines a les seves necessitats.
Finalment, després de pensar molt,

la va inscriure a un, on li varen dir que li

donarien el reforç que ella necessitàs per poder seguir amb els seus estudis. Però
no era així en totes les assignatures. Hi havia classes on els professors la deixaven
tot el temps sense fer res, perquè ella no tenia el mateix nivell que els altres i no
feien res per evitar això. La meva pradina jove va anar a parlar amb el col·legi, i ho
varen intentar canviar, però encara avui en dia no han canviat quasi res. I segueix
lluitant perquè la seva filla pugui tenir una vida normal com la de la resta de nins i
nines de la seva edat.
Malgrat tot el que ha passat, ha sabut enfrontar els seus problemes, quan els altres
creien que no ho faria. També ha sabut lluitar pels drets de la seva filla. Per
aquestes raons i moltes més, crec que tenc una pradina jove increïble a la qual puc
admirar.
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GUANYADORA 3r ESO
Antònia Llodrà Simonet (3r ESO B)

EN UNA ALTRA
DIMENSIÓ
Com cada dia, anava creuant el bosc per anar a l’escola. Caminava tranquil·lament,
però quan vaig arribar al pont que travessa el riu, vaig veure un missatge reflectit en
les seves aigües. Deia: “Avui, en arribar a la clariana, canvia de camí”.
Quina cosa més rara, vaig pensar, però no en vaig fer gaire cas i vaig seguir el meu
camí. Tot arribant a la clariana, on creixen centenars de margalides silvestres, vaig
anar cap a la dreta per agafar el camí nou. Prest farà un any, el feren per escurçar el
temps de recorregut que els nins i les nines del poble havíem de fer per anar a
l’escola. Vaig prendre el camí nou fins el primer revolt el qual em va portar, una altra
vagada, a la clariana de les margalides. Em vaig posar una mica nerviosa. De fet,
vaig començar a córrer, però, sense conèixer-ne el motiu, altre cop vaig anar a parar
a la clariana! Cada vegada em passava el mateix, per això, em vaig seure al terra,
tota suada i molt cansada, amb la intenció de fer un bon pensament. De sobte, vaig
recordar l’estrany missatge reflectit en l’aigua: “Avui, en arribar a la clariana, canvia
de camí”. Em vaig aixecar, espantada, i en lloc d’anar pel camí nou vaig anar per
l’altre, el d’abans, molt més llarg, obscur i ple de revolts.
—Endavant Antònia!, em deia a mi mateixa.
Semblava que tot anava bé. Per això, vaig continuar caminant, recorrent cada un
dels revolts, aleshores, bastant plens d’herba.
—Des que han obert el camí nou, es veu que no hi passa gaire gent per aquí, vaig
pensar. Pel fet de ser un camí més llarg, l’abandonament era normal: romania molt
descuidat i semblava que no hi feia ni sol.
Mentre mirava la frondositat de les voreres del camí, me’n vaig adonar que l’entorn
s’esfumava, que estava envoltada d’una boira extraordinàriament densa. Volia tornar
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enrere; però en un tres i no res, el camí ja no es veia, havia desaparegut: tan sols es
veia boira, molta boira.
—Estic humida i cansada, em deia a mi mateixa.
Tenia son i volia dormir, però sabia que allò no era una bona idea. M’esforçava per
mantenir-me desperta, però la son em va vèncer i vaig quedar dormida.
De sobte, vaig obrir els ulls i vaig veure que ja no era al bosc. Veia cases de pedra i
gent que m’assemblava, malgrat la majoria portàs bates blanques com les dels
científics o anassin molt ben vestits.
Davant meu hi havia dues persones: una semblava una fada amb ales transparents i
brillants que portava un vestit fet de seda, amb un recollit que mai havia vist. L’altra,
era un al·lot de, més o manco, la meva edat. Em mirava fixament i em preguntà:
—Com estàs?
—Estic un poc perduda!, vaig respondre, per demanar tot d’una si m’havien portat a
un hospital i on eren els meus pares.
El jove, tranquil, em va respondre:
—No, no ets a cap hospital. Estàs bé!
—Idò on som?, vaig insistir.
El jove em contestà:
—Ets en una dimensió diferent de la teva.
—I tu qui ets?, vaig demanar.
—Som en Marc i ella és na Blanca. Gràcies al collar que duus penjat al coll, quan
xerram ens podem entendre.
En Marc tenia els cabells obscurs i els ulls foscos. No portava ni una bata blanca ni
una camisa amb corbata, anava vestit normal. Entre els dos, m’explicaren que havia
estat escollida per ajudar el seu poble, per ajudar-los a combatre el mal.
M’explicaren que ho estaven passant molt malament a causa d’un home anomenat
Espectre, capaç de crear ombres negres, uns espectres que sempre obeïen les
seves ordres malignes. Uns éssers capaços d’absorbir tota la felicitat i tots els
records bons de les seves víctimes.
Na Blanca m’explicà que érem en un centre experimental de recerca dirigit per
Martí, un científic especialitzat en arts màgiques. En Marc em digué que en aquell
lloc s’hi estudiaven fenòmens molt estranys i inexplicables i que, en aquells
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moments, investigaven dia i nit per trobar la manera de destruir les ombres negres;
és a dir, per trobar la manera de retornar la felicitat i els records bons a les persones
que havien estat víctimes de les ombres.
No ho podia creure, no podia ser possible. Si jo no sé lluitar!, vaig exclamar. I encara
que en sabés, com destruir les ombres negres?
Na Blanca m’explicà:
—Fa molts d’anys, el germà d’en Martí va descobrir com crear una ombra negra,
però quan la creava, les partícules que la formaven sempre eren malignes. Fent
aquelles proves, en Miquel intentà tele-transportar els éssers negres entre dos llocs.
L’experiment anà malament i mai hem trobat la manera de destruir-les. No obstant
això, pensam que es podrien fer desaparèixer si entràssim dins d’ells fent un
encanteri destructiu. És difícil perquè n’hauríem de sortir ràpidament, abans de
quedar-nos atrapats al seu interior i ser desintegrats.
—Creieu què és possible?, vaig demanar.
En Marc respongué, però no em tranquil·litzà.
—Creiem que és possible, però no ho sabem amb certesa ja que ningú ho ha provat
mai.
Com has pogut comprovar, la frase que hi havia escrita en el missatge vol dir que
ets especial, és a dir, l’única persona capaç de destruir les ombres negres. Ets la
nostra única esperança!
Estava espantada, però volia ajudar. Per això vaig demanar:
—És possible que tot plegat sigui una equivocació?
Com que tenia dubtes, em mostraren les oficines i els laboratoris on investigaven:
recintes immensos amb moltíssims aparells prou estrafolaris i una quantitat molt
gran de portes. Finalment, em mostraren el laboratori d’en Martí. Entràrem els tres,
en Martí estava assegut davant d’una pantalla d’ordinador enorme.
En Martí, gairebé sense girar el cap, preguntà:
—Com estàs Antònia?
Sorpresa pel fet que em conegués, vaig respondre allò que segurament ell ja sabia.
—Estic una mica espantada.
En Martí m’explicà que na Blanca i en Marc, durant les properes setmanes,
m’explicarien la manera d’aplicar les arts màgiques, a lluitar i a teletransportar-me.
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Llavors em va fer una advertència molt seriosa: “ningú no pot saber que ets d’una
altra dimensió ja que la gent et consideraria una amenaça”.
Tot deixant el laboratori d’en Martí, anàrem a ca na Blanca, el lloc on possiblement
viuré mentre estigui en aquesta altra dimensió.
Na Blanca va començar explicant-me que érem en un lloc anomenat Aura, una de
les magnífiques ciutats de Tità, tercer satèl·lit d’un enorme planeta gasós anomenat
Eteri. També em digué que tot plegat forma part d’un Sistema Solar format per
quinze planetes que giren entorn d’una gran estrella anomenada Helios.
Els matins berenàvem junts, al jardí de ca na Blanca. Feia molt bon temps,
semblava un bon dia de primavera.
Un matí, en Marc rebé una vídeotrucada d’en Martí. El científic informava que
havien descobert que n’Antònia era una intrusa que pertanyia a una altra dimensió.
També ens va dir que em consideraven una amenaça per a les ombres negres i per
a n’Espectre.
En Martí digué que ens havíem d’amagar fins que la meva formació fos complerta.
Assegurà que ens podíem refugiar a l’arbre màgic, lloc on vivien les fades, perquè
en aquest lloc romandríem protegits.
Ens preparàrem per anar a la morada de les fades. No ens podíem tele-transportar
ja que, per fer-ho, havíem de pensar intensament en el lloc on volíem viatjar i jo no
coneixia el lloc, per la qual cosa no podia pensar en ell. Per aquest motiu, era
necessari recórrer el camí a peu. Quan sortírem al carrer, ens adonarem de la
presència d’algunes ombres negres que anaven acostant-se des de la llunyania.
Aleshores, en Marc i na Blanca cridaren:
—Són ombres negres!
A mesura que s’anaven acostant, anava sentint una certa buidor interior i una gran
tristesa. Na Blanca i en Marc m’agafaren dels braços i començàrem a córrer en
direcció contrària. Tal com els havia dit en Martí, la ciutat no era segura.
Ens dirigírem cap a la part baixa de la ciutat, on hi ha el riu. És una zona plena de
vegetació i de petits rierols que desemboquen en un riu principal. Agafàrem una
embarcació que era d’un amic d’en Marc i començam a remuntar el riu. Per damunt
de la ciutat, es veien algunes ombres negres desplaçant-se com si el vent les portàs
fent formes estranyes.
Sentíem els crits llunyans de gent atemorida. En Marc, pensatiu, ens digué:
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—Ens cerquen. Cal que ens camuflem semblant una part de l’embarcació i que ens
amaguem perquè no ens vegin.
Continuàrem riu amunt una mica dissimulats i prou ocults. A poc a poc, ens
allunyàrem de la ciutat. El paisatge anava canviant i el riu es feia més estret. Aquell
indret semblava màgic: per tot arreu es veia un bosc exuberant i animals estranys
que jo no havia vist mai.
—On anam?, vaig demanar.
—Cap el laberint maleït. És un dels portals que permeten entrar al bosc de les
fades, contestà na Blanca.
Veient-me preocupada (els laberints m’espanten) na Blanca va afegir:
—És el camí més segur. A més, no crec que n’Espectre hagi posat vigilància en
aquesta entrada.
Aquesta resposta no em tranquil·litzà gens ni mica. Així i tot, en Marc i na Blanca
començaren a riure.
Després de riure una bona estona, na Blanca em digué:
—No passis pena. Som una fada del bosc i conec molt bé tots els indrets del
laberint. Seràs a casa meva. O et penses que les fades vivim a les ciutats?
Després de dos dies de camí, en Marc apropà l’embarcació a la vora del riu.
—Hem arribat, digué na Blanca. L’entrada al laberint és aquí mateix, ben a prop.
Els tres baixàrem a terra i començàrem a caminar per un caminoi mig amagat per la
vegetació.
Després de caminar una estoneta, na Blanca ens digué:
—L’entrada al laberint és aquí al davant, en aquella cova. Hem de travessar la
clariana del bosc i ja hi serem.
Malauradament, sorgiren algunes complicacions: just al mig del clar, aparegueren
dues ombres negres amb la intenció de fer-nos la punyeta. Em vaig trasbalsar, però,
malgrat tot, començàrem a córrer cap a l’entrada de la cova. Segurament badàrem
una mica perquè una de les ombres m’agafà deixant-me inconscient; mentre, l’altre,
anava cap en Marc.
Envoltada per la ombra negra vaig reprendre la consciència.
—On som?, per què tot és tan negre?, vaig pensar.
Tenia molta plorera i sentia molta tristor. Pensava que, possiblement, no tornaria
veure els meus pares.
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Sense adonar-me’n vaig començar a recitar l’encanteri que m’havien ensenyat en
Marc i na Blanca; però no passà res. Aquelles paraules màgiques no funcionaven.
Em sentia feble. Pensant que tot s’acabava, vaig recordar la meva família:
aparegueren imatges de quan era petita, dels moments que vaig passar jugant amb
els meus pares a la platja. També recordava l’emoció de quan vaig aprendre a
colcar en bicicleta i dels ànims desinteressats dels padrins. Mentre anava recordant
molts moments de la meva vida, vaig percebre que la foscor havia desaparegut.
Sentia una agradable escalfor i algú que em parlava.
—Antònia!, Antònia!, cridà na Blanca.
Instintivament vaig respondre:
—Què ha passat?. Estic…
—No ho sé, però, per algun motiu, una potent llum blanca, uns sentiments nobles
sortits del teu cos, ens han alliberat de les dues ombres negres. Elles han intentat
fugir, però no han pogut. Sembla que han estat desintegrades pels teus sentiments.
I després de tot plegat, com et sents?
Sense estar-ne molt segura, vaig respondre:
—Crec que estic bé. Tal vegada una mica cansada, però res em fa mal.
Na Blanca i jo miràrem en Marc i na Blanca li digué:
—Sembles molt trasbalsat, Marc: fas mala cara, tremoles… ens hem de preocupar?
Ara mateix t’ajudarem a arribar a la cova i et deixarem descansar una mica.
En Marc es recuperà a poc a poc. Li tornaren les forces. Mentre, vaig explicar que
l’encanteri es va produir quan els meus sentiments s’imposaren a la infelicitat de les
ombres negres. És a dir, els records plens de felicitat podien vèncer aquells
espectres. Aquest fou un gran descobriment perquè ara sabíem com combatre la
infelicitat.
Érem a una passa de l’arbre màgic, però na Blanca notava la seva presència de
manera molt feble. Els tres caminàrem cap a l’arbre. Quan arribàrem, vaig quedar
sorpresa: davant meu hi havia un arbre molt bonic envoltat d’una llum blanca prou
tènue. A prop de l’arbre vam veure una figura que ens recordava en Martí, però no
era ell: les ombres negres s’havien apoderat de l’arbre de les fades. Conscient del
meu poder, vaig començar a recordar els moments més feliços de la seva vida, la
qual cosa va fer pols les ombres.

66

Aleshores, la figura misteriosa que hi havia devora de l’arbre màgic pegà un crit ple
de ràbia.
—Atacau, atacau!, deia dirigint-se a les ombres que acabava de crear.
No obstant això, les ombres s’anaren fonent. Veient que havia perdut, l’home
misteriós s’escapà.
—Ha fugit, digué en Marc ple de ràbia. Segurament era n’Espectre!
Na Blanca i les seves germanes, les fades, començaren a curar l’arbre màgic de la
influència de les ombres negres. Passats uns dies, en Martí vingué al bosc de les
fades. Els tres li explicàrem l’aventura que havíem viscut i de quina manera es
podien destruir les bubotes negres. Però n’Espectre havia escapat sense poder
descobrir la seva identitat.
En Martí, passada una estona, ens recordà que jo havia de tornar a la meva
dimensió. Pensava que, malgrat l’arbre màgic no estàs bé i que n’Espectre hagués
escapat, na Blanca i en Marc podien combatre les ombres negres que, encara,
romanien escampades pel seu món.
Vaig protestar, però en Martí tenia raó: havia de tornar a la meva dimensió.
Aleshores, em donà una botelleta plena d’un líquid brillant i canviant. Al teu planeta,
em digué, hi ha un arbre com aquest. Roman amagat de la majoria de gent i el
cuiden una petita tribu d’indígenes ubicada al llevant de Mallorca. Els dos arbres, el
d’aquí i el d’allà, estan connectats entre ells. En aquests moments, l’arbre del teu
planeta també està malalt. Torna a casa teva i cerca l’arbre màgic, i entrega aquesta
botelleta a la seva guardiana. Ella sabrà què fer. Però has de tenir esment perquè
crec que n’Espectre també ha visitat la teva dimensió més d’una vegada i que
intentarà que fracassis.
Finalment en Martí digué:
—Au! Marc i Blanca ajudau n’Antònia.
I així, màgicament, de la mateixa manera que me n’havia anat, vaig tornar a casa
meva.
Antònia Llodrà Simonet va néixer en un poble dels Països Catalans, fa una mica
més de 15 anys.
És una estudiant intel·ligent i aplicada a la qual li agrada molt llegir i escriure.
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La seva maduresa intel·lectual li permet gaudir d’una mena de realisme màgic que
tresca àgilment per dins del seu cervell, assolint l’excel·lència.
En el conte queda reflectit aquest aspecte de la seva personalitat.
Esperam que aquest conte sigui el primer de molts d’altres.

GUANYADORA 4t ESO
Carla Martínez Oliver (4t ESO B)

“T'estim pulcrament”
Dues rates vivint entre la merda.
Tu i jo, com a puces
abraçades a la pell de l'altra.
Els teus bigotis, la meva obsessió.
La manera com beus aigua estancada,
Em torna boja.
Ni la porció més gran de pizza
podria reemplaçar-te.
Tu i jo, mirant com les bosses de plàstic
ballen hipnotitzades pel vent.
Convidar-te a sopar i després mossegar
la goma d’algun cotxe.
Oh, Rodoneta!
Res em satisfaria més que veure’t somriure
Mentre mostres les teves dentetes groguetes.
Imaginant el futur dins un contenidor,
admirant el cel de la nit.
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Què faria sense la teva
Característica fragància de Camembert?
Tu i jo, escapant de la calamitat humana.
No fa falta que ens convenci cap flautista,
marxem per voluntat pròpia.
Fugim de la podrida ciutat.
Dels aires fastigosos que es respiren.
Dels frívols edificis.
Dels moixos oportunistes.
Mirades de fàstic i menyspreu
Que em torturen l’ànima
Viure entre les ombres em fa esclava
dels meus pensaments més obscurs.
Congelada sang que poc a poc
Em recorr les venes
Vull ser propietària del meu destí però
Em trob aferrada a la pitjor de les trampes.

Percep com el meu pelatge
Es desprèn de mi, trosset a trosset.
Condicions, expectatives, pactes prematurs, un contracte el qual no vaig firmar, un
cirerer artificial de branques tortes, un plat d'arròs fred enmig del desert
Ja no sóc lliure.
He vist caure tots els meus angels
Com les seves ales es tornaven carbó
Una part de mi també anava amb ells
A l'infern
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Voldria que sortíssim volant d'aquí.
T’estim pulcrament.
Ho sento així de veritat.
Tu i jo, per sempre.
Dues rates vivint entre la merda.

GUANYADOR 1r BATXILLERAT
Juan Rodríguez Nicolau (1r BATXILLERAT C)

Cap a un nou hedonisme

Quisvulla que parli de la simplicitat dels pobles de la Mediterrània mai no ha passat
un estiu a Mallorca. Si al nord d’Europa ciutats com ara París, Londres o Praga han
crescut en si mateixes, al sud les ciutats s’obrin a la mar en mitja lluna o en una
boca gegantina que vol abastar-ho tot, des del cel cristal·lí fins a la mar arrissada.
N’és testimoni Palma, que sembla haver estat esculpida en marès a partir del seu
propi reflex en les ones (atribut que comparteix amb altres indrets privilegiats arran
de la mar).
La Terra és una mare capritxosa i tan sols en comptats indrets es mostra en tota la
seva voluptuositat, però durant l’estiu mallorquí se’ns presenta sense cap tipus de
pudor. Els habitants de l’illa en són ben conscients i hi han esdevingut partícips, ja
que l’admiració de la Terra no és sinó l’adoració d’un mateix. Per a l’observador
avesat, era qüestió de temps adonar-se de la tímida tendència ancorada en el darrer
any. Els fets traumàtics que han tingut lloc els últims mesos han propiciat l’espurna
necessària per avivar de nou els costums tan nostrats, si bé estigueren massa
temps en decadència. Estic parlant dels sopars frugals sota la parra provisora, de la
immensa badia, de la contemplació meridiana en cos de camisa, de les remullades
als safarejos, de la quietud a l’hora de la sesta durant la canícula, tan sols trencada
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per les cigales. A l’estiu mallorquí descobresc que només la bellesa guareix l’ànima
com cap altre remei i, en arribar l’hivern inexorable, quan les clarianes deixen
escolar-se als rajos de sol de tant en tant, la meva pell reclama malenconiosa el seu
antic tast de salobre i escuma.
Una nova cultura mediterrània, des d’Algesires fins a Istanbul, s’està forjant
paulatinament, allunyada del puritanisme i la fredor d’aquells cors que desconeixen
el sol. Lluny de ser nova de trinca, aquesta idea la va proposar un jove estudiant de
vint-i-quatre anys ja el 1937 durant la inauguració d’un modest centre cultural a
l’Alger, l’Algèria, llavors una colònia francesa. Albert Camus, guanyador del Premi
Nobel de Literatura de 1957 amb quaranta-tres anys i mort en un accident de cotxe
el 1960, fou un novel·lista i filòsof qui dedicà part de les seves cogitacions a aquest
mar que es replega sobre si mateixa que és la Mediterrània. Colon d’ascendència
menorquina, fou criat per la seva padrina, Catalina Sintes, nascuda a Sant Lluís el
1857 i amb qui Camus cresqué sentint en el català coral de Menorca els seus
records i les seves històries sobre la petita illa a mercè de les ones. Poc abans de la
Guerra Civil, l’escriptor viatjà a les Balears; visità Mallorca i Eivissa, però mai l’illa de
sa padrina per raons de què no ens ha romàs testimoni.
El primer gran amor de Camus fou el futbol i, a mesura que abandonava l’esbarjo de
la infantesa, va trobar una follia similar en les dones. Tanmateix, l’amor de la seva
vida fou la dualitat mediterrània expressada conjuntament pel sol i la mar. Indignat
per la flagrant desigualtat entre els europeus i els “indígenes” àrabs i berbers a la
seva Algèria natal, Camus va somiar amb un dia en què els pobles a ambdós
vessants de la Mediterrània s’entendrien com a un de sol i retornarien del seu exili
per rebre la bellesa de bell nou. “La bella calor que va regnar durant la meva
infància em va privar de qualsevol ressentiment. (...) Em vaig sentir amb infinites
forces: només havia de trobar-los una aplicació. La pobresa mai va obstaculitzar
aquestes forces: a la Mediterrània, el mar i el sol no costen res”, escrigué Camus en
un dels seus quaderns.
Ara per ara, un jovent esplèndid estén els seus braços per rebre el sol sobre les
roques que les onades es cometen amb embranzida, resemblant les vetustes
estàtues de marbre gregues, encimbellades en sengles pedestals. Per a aquests
devots de baixa condició, la pell socarrada color tabac és l’emblema de llur fe i els
raigs de sol, una promesa de salvació eterna. En les platges d’arreu de la
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Mediterrània, es tornen a imitar els gestos dels atletes d’Olímpia després de vint
segles en què les gèlides metròpolis del nord han volgut revestir amb decència la
insolència i la ingenuïtat gregues, ocultant la carn amb vestits complicats i
artificiosos. A poc a poc, anem trencant la privació a què forem condemnats
injustament i ens dirigim cap a un nou hedonisme. Un retorn al món clàssic aquest
cop, però, no per recollir la geometria hieràtica i les rectes impertèrrites, sinó per
recuperar un hedonisme genuïnament mediterrani.
Noranta anys després ressegueixo per Palma les passes de Camus, qui sovint va
topar amb la incomprensió de les ments erudites del nord d’Europa. Per sobre de les
llambordes humides i a l’ombra de les portalades, passejo pels voltants del claustre
de Sant Francesc, on l’escriptor semibalear va patir una mena d’il·luminació que
guiaria tota la seva obra posterior. Tracto d’imaginar com, enmig de la quietud del
jardinet escairat, amb la llum tot escolant-se i inundant l’estància, el filòsof descobrí
per ventura la veritat que s’amagava darrere els rajos de sol. Mai sabrem cert què
va esbrinar Camus en aquell claustre, però allò que coneixem segur és que, en vista
de tal radiant revelació, hom haurà d’abandonar el seu hivern autoinfligit i rebre en
tota la resplendor del incipient estiu tot allò que la vida está per oferir-li.

El Balandrito (1909), de Joaquim Sorolla
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GUANYADORA 2n BATXILLERAT
Neus Fullana Marín (2n BATXILLERAT B)

Panta rei
El dia plora,
la nit riu,
beu el verí de la cobdícia
i la vida de les ànimes.
És la festa de la pols.
El dia plora
i la nit balla,
besa els llavis que la maten,
trepitja la llum
i mira als ulls del perill, els apunyala.
El dia plora
i la nit canta,
es queda sense veu,
s’ofega en la seva pròpia rialla
i veu com la lluna s’amaga espantada.
El dia s'aixeca,
deixa de plorar.
La nit pateix,
s'enfonsa en llàgrimes,
trenca el mirall
i cau
en
picat.
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LLENGUA CASTELLANA

GUANYADOR 1r ESO
Marcos Garrido (1r ESO E)

EL REFLEJO DE LAS SOMBRAS

Capítulo 1
Era un día lluvioso, Max caminaba por las frías y mojadas calles de la ciudad. Se
dirigía a la tienda de su tío, la cual era bastante grande y, detrás de ella, había una
salita de la cual salían cuatro habitaciones pequeñas.
Max iba a la tienda de su tío, porque la relación con su madre era un tanto mala.
Con tan solo diez años, Max siempre realizaba todas las tareas domésticas por
obligación de su madre y, cuando no las acababa, le esperaba una dura reprimenda.
Cuando se enfadaba con ella, recurría a su tío, porque él era mucho más
comprensivo. Su padre había muerto ahogado, mientras pescaba hacía once años.
Entonces, Max empezó a correr hacia la tienda de su tío para no mojarse, pues la
tormenta era cada vez más violenta. Cuando estaba a pocas calles de llegar, vio un
espejismo un tanto extraño en un charco de agua, pero lo ignoró y siguió corriendo
hacia la tienda.
Cuando llegó, vio a su hermano jugando con la consola.
—Ian, ya he llegado.
—Hola, Max. Espera un momento; estás muy mojado, ponte esto, sino te resfriarás
—contestó su hermano.
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Estuvieron jugando un rato con la consola hasta que Max dijo:
—Oye, cuando venía hacia aquí, vi en un charco un reflejo muy extraño.
—Seguro que fue tu imaginación —contestó Ian.
—¡Te aseguro que no! —exclamó Max.
Siguieron jugando durante aproximadamente media hora más, hasta que finalmente
dijo Ian:
—¿Estás completamente seguro de lo que viste Max?
—Al cien por cien —respondió Max.
—A ver, Max, cuéntame exactamente cómo sucedió.
—Pues mira: me dirigía hacia aquí cuando, de repente, me paré un momento, y vi
un rostro en un charco, acto seguido...
—¿Cómo era ese rostro? —intervino Ian, a lo que Max respondió:
—No lo llegué a observar del todo, pues lo ignoré y seguí corriendo.
—¿Por qué lo preguntas, si hace un rato afirmabas que era obra de mi imaginación?
—cuestionó Max.
—Porque hace dos años, pasé por lo mismo que tú. También observé un rostro,
pero en mi caso lo vi en una ventana, y trataba de llamar mi atención con
inquietantes expresiones faciales, para que me acercara. Desde aquel entonces,
juré que jamás creería nada de lo que me dijeran acerca de…
—¡Pero eso es una tontería! —exclamó Max—. En todo caso, debería haber sido al
revés. ¡Como no vas a creerte lo que te he dicho después de eso!
—¡Tenía miedo! ¿Vale? Lo que importa es que ahora ambos sabemos que nada de
lo que vimos era irreal, a menos que…
—¿A menos que qué? —intervino.
—Acerca del rostro que viste. ¿Tenía el pelo castaño?
—Sí, ¿cómo lo sabes? —preguntó Max.
—Porque me parece que probablemente hayamos visto a la misma persona. —De
todas maneras ya es muy tarde, deberíamos irnos a la cama e investigar mañana,
¿qué te parece? —preguntó Ian.
—De acuerdo —contestó Max.
—Cariño, despierta. Era su tío tratando de despertar a Ian.
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—¿Max duerme aún? —preguntó Ian con voz adormecida.
—Sí, más tarde lo despertaré.
—Por cierto, —dijo su tío— ¿escuchaste un grito anoche desde la cocina? Porque
yo sí. ¿Acaso fuisteis vosotros? —Ian se quedó petrificado, cosa que su tío notó y le
preguntó:
—¿Estás bien, Ian? Se te ve preocupado.
—Nada, y sí, fui yo —mintió Ian.
—No pasa nada, pero no lo vuelvas a hacer, ¿vale?
—De acuerdo.
Cuando su tío salió de su cuarto, Ian corrió a la habitación de su hermano.
—¡Max despierta! —susurró Ian.
—¿Qué quieres? ¡Déjame dormir!
—El tío Jack me ha preguntado si anoche escuchamos un grito proveniente de la
cocina.
—¿¡Cómo dices!? —dijo Max alarmado. Y añadió—: ¿Y qué le has dicho?
—No te preocupes. Le he dicho que fui yo quien gritó para que no se asustara.
—Salgamos a investigar —dijo Max.
—Debemos averiguar qué está pasando aquí.

Capítulo 2
—Salimos, tío Jack —gritó Max desde la entrada.
—¡Vale! No volváis tarde —contestó.
—Vayamos hacia el charco en el que vi el espejismo; espero que se conserve —dijo
Max.
—De acuerdo, corramos.
Corrieron hasta el charco, pero lo único que vieron en él fueron sus rostros
reflejados.
—Qué decepción —dijo desilusionado Ian. —No encontraremos nada aquí,
vayámonos.
Una risa sutil se escuchó de una voz cavernosa.
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—Ian, juraría que tú no te has reído, ¿verdad?
—Max, yo no me he reído.
—Entonces, si no hemos sido ninguno de los dos, ¿¡quién demonios lo ha hecho!?
—dijeron a la vez.
Se voltearon hacia el charco. No podían creer lo que sus ojos estaban viendo. ¡Era
aquel rostro que Max vio el día anterior! Pero esta vez se veía más claro, como si la
lluvia de ayer lo distorsionara y la claridad del sol lo hiciera totalmente visible.
—¡¿Quién eres?! —exclamó Ian.
Pero fue en vano. El rostro estaba desapareciendo. Ian se abalanzó hacia el charco
para tratar de impedir su escape.
—¡Detente Ian! —gritó Max.
Max corrió hacia su hermano para retenerlo, pero ya era demasiado tarde. Justo
cuando Ian había logrado establecer contacto físico entre el charco y la palma de su
mano, un relámpago cegador cayó sobre ellos provocando así una violenta lluvia.
—¡Ian! ¿Te encuentras bien? —preguntó su hermano.
—¡No siento la mano! —gritó asustado Ian.
—Déjame ver.
—¡Dios mío! Estás sangrando.
—Buscaremos ayuda; no te preocupes.
Corrieron y corrieron en busca de alguien, pero no había ni rastro de humanidad por
las calles.
Corrieron hacia la tienda y cuando llegaron, quedaron pálidos. ¡No había
absolutamente nadie! Ni sus tíos, ni sus primos. Rápidamente, fueron en busca del
botiquín de primeros auxilios.
—¿Estás mejor? —dijo Max. Había aplicado agua oxigenada y un grueso vendaje
sobre la herida.
—Sí, muchas gracias.
—Por cierto, ¿dónde estarán todos, porque en la calle tampoco había nadie?, ¿lo
recuerdas? —preguntó Ian.
-La verdad es que llevo preguntándome eso mismo desde que llegamos a casa
—respondió.
—Espera un momento —dijo Max—. ¿Crees que puede haber sido obra del
relámpago?
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—Es verdad. El relámpago era bastante extraño, y que sucediera en tal contexto da
mucho de lo que hablar —teorizó Ian.

Capítulo 3
Ian se quitó el vendaje de la mano, porque notó que no le dolía y gritó:
—¿¡Qué!?
—¿Qué ocurre, Ian? —dijo Max alarmado.
—¡Mira!
—No creo que sea para tan… ¿¡Cómo!? Su mano ya no estaba herida y la venda no
tenía sangre.
—¿Qué es esta hoja, Ian? —preguntó confuso Max.
—Anda, es cierto, nunca antes la había visto —dijo Ian.
—En ella hay escritos unos extraños caracteres.
—¿Qué debe significar?
Max trató de entender lo que ponía, pero lo único que estaba en su idioma era lo
siguiente: Calle Santa 2, piso 4.
—Creo que esta hoja es una excelente pista para resolver el misterio tanto de la
ausencia de gente como del reflejo en el agua —comentó Max.
—Yo creo que el charco debe ser algún tipo de portal interdimensional que
comunica nuestra dimensión con la otra —aclaró Ian.
—Espera un momento, ¿y si el relámpago que te hirió fue la brecha por la cual
accedimos a la otra dimensión? —preguntó Max con confianza.
—¡Pues claro! Eso explicaría los garabatos del papel y…
—¡Ian corre, ven a ver eso! —gritó Max.
—¿Qué ocurre?
—Vale ¡Ahora sí que creo que estamos en otra dimensión!
Las paredes de la cocina estaban llenas de garabatos y caracteres raros.
—Mmm, calle santa 2, piso 4. Max, creo que debemos ir a esta ubicación —aclaró
Ian.
—¿A qué estamos esperando? Por cierto, tu herida ya no está —dijo entusiasmado
Max.
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—Espera, no te alteres. Nos puede suponer un gran riesgo ir ahí, ¿y si nos pasa
algo?
—¿Tienes alguna idea mejor?
—No, pero...
—¡Pues venga! —intervino Max.
—Bueno, si tú lo dices…
Salieron, y fueron buscando por las calles algún letrero que indicara la “Calle Santa”.
—Separémonos —dijo Ian.
—Pero qué pasa si…
—Estaremos bien, confía en mí —dijo Ian seguro de sí mismo.
—¡De acuerdo!
Corrieron hasta que finalmente llegaron los dos a la vez a lo que parecía un hospital
en ruinas.
—¿Será aquí? —preguntó Max.
—¡Mira! —exclamó Ian. Acto seguido señaló con el dedo un cartel que ponía “Calle
Santa 2”.
—¡Es cierto! Pero este hospital no tiene cuatro pisos —aclaró Max.
—De todas formas, no nos queda otra. ¡Vayamos!
Se adentraron en el hospital. Estaba oscuro. Tenía goteras y lo peor de todo eran
las arañas que había por los pasillos. Max encontró un farolillo y lo trató de
encender.
—¡Bien: tenemos luz! —exclamó Max.
Cuando llegaron a la segunda planta, observaron un cartel que decía lo siguiente: Si
jugáis a esconderos, él no os atrapará...
—Mmm, ¿qué querrán decirnos con esto?
—¡Shhh! No hagas ruido —susurró Ian.
—¿Tú también oyes esos pasos?
Max, asustado, se giró y vio a aquel hombre, pero esta vez era diferente; iba vestido
de negro. Su rostro estaba al descubierto y era muy alto. Además, dejaba con él un
rastro de oscuridad y sombras. Max corrió y se abalanzó sobre él.
—¡Max, no! ¡No lo hagas! —gritó Ian con todas sus fuerzas.
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—¡Espera! ¡Claro! Si jugamos al escondite, él no nos atrapará ¡Tiene sentido!
¡Tenemos que pillarlo nosotros!
En ese momento, Ian saltó junto a su hermano y, cuando ya estaba a punto de
impactar, Ian vio algo que jamás olvidaría.
—¿¡Papá!? —dijo Ian.
En ese momento, una luz cegadora los iluminó y cayeron desmayados.
—¿Estás bien, cielo? Ian no podía creer lo que veía. ¡Era su tío!
—¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? —preguntó Ian.
Su tío se rio y añadió:
—Venga, Ian, habrá sido una pesadilla. Baja a desayunar.
—¿Y Max? —preguntó Ian.
—¿Max? Él no está aquí —¿Por qué lo preguntas?
—Por nada tito.
En ese momento, Max acababa de salir de casa de su madre (con la que había
discutido desde un principio) sin saber por qué se había despertado ahí. Estaba
sorprendido, pero aun así, corrió hacia la tienda, pues estaba lloviendo
violentamente. Cuando estaba a punto de llegar, vio el rostro en el mismo charco,
pero esta vez tenía otra apariencia.
—¿¡Cómo!? —gritó Max. ¡Este rostro es diferente, pero al mismo tiempo me suena
haberlo visto en alguna fotografía!
—Os quiero, hijos, gracias por liberarme —dijo la sombra.
—¿¡Papá!? ¡Espera!
Pero ya era demasiado tarde.
En ese instante, la imagen de su padre se estaba desvaneciendo y el charco
desapareció. La lluvia paró y Max, sorprendido, corrió hacia la tienda en busca de su
hermano para contarle lo sucedido. Ian, con innumerables lágrimas en sus ojos,
abrazó a Max y le dijo:
—No te preocupes. Yo siempre estaré aquí por y para lo que necesites. Y, ahora, ve
a casa de mamá y pídele perdón. Quién sabe cuándo puede ser la última vez que lo
hagas.
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GUANYADORA 2n ESO
Violeta Font Sagrera (2n ESO G)

Incertidumbre
Y si soy lágrimas,
Es por la incertidumbre que me acecha,
Y que no me duerme ni descansa.
Y que me rompe y aprieta burlona,
Intentando día a día malherirme.
Y por las cicatrices que curé con
Sal y limonada y que ahora hierven
En mi estómago:
Amenazándome con la vida
O con quitármela si no soy digna.
Así que si soy lágrimas es por mis alas rotas
Y por las plumas que se quemaron de camino
Por lo carbonizadas que quedaron mis ganas de quererte
Y las palabras
Que sin ganas,
Yacen conmigo.

81

GUANYADOR 3r ESO
Daniel Martín Caballero (3r ESO B)

LA PRIMERA HISTORIA
Esta es la primera historia, la historia por la que todas las demás fueron
posibles, la que primero debe ser contada y la que primero todos olvidaron.
En el principio de los tiempos las islas del norte estaban asoladas por terribles
guerras, las tierras antaño fértiles y prósperas, tornaron yermas, las mujeres se
habían quedado sin esposos y los padres sin hijos. La guerra duraba ya demasiado
y Lotar Maximus lo sabía. Ninguno de sus fieles guerreros podían continuar con una
batalla de la que ya nadie recordaba motivo alguno.
Lotar había sido un rey justo para sus vasallos, él también estaba cansado;
llamaría a las tropas de las tierras verdes del Norte, convocaría a los ejércitos del
Sur, Este y Oeste y, mandaría llamar a sus súbditos de las tierras bretonas del norte
del continente.
La Paz había llegado.

En las semanas que siguieron al anuncio del rey

normando fueron llegando los señores de la guerra al Castillo de Lotar; a dos días
de la fecha fijada para tan singular encuentro compareció por fin el Duque de Gador.
El duque era norteño, alto, de tez clara y mirada desafiante, era un hombre apuesto,
muchos hubieran opinado que gentil; pero sin duda alguna el mayor atractivo del
señor de Gador era su esposa, Lemonia. Dama singular como ninguna, mujer
poseedora de una belleza extraordinaria de cabellos negros y abundantes, que
caían adornando un rostro de tez fina, labios carnosos y con un azul tan intenso en
su mirada, que hasta la

misma Dama de la noche palidecía al recordar su

presencia.
Algunos piensan que la Divina Providencia obró artimañas para propiciar aquel
encuentro, pero lo cierto es que cuando Lotar Maximus contempló el rostro de lady
Lemonia maldijo la fama que la precedía por falsa y austera. No era belleza lo que
sus ojos contemplaban, era la perfección hecha deseo.
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Su cerebro empezó a pudrirse y su corazón se heló, necesitaba a esa mujer,
la quería para él y conjuró y juró contra el afortunado Duque por yacer cada noche
con la que ya, era su mujer.
La noche previa a la firma de la Paz se celebró un banquete para iniciar así la
que todos aseguraban sería una nueva vida de prosperidad, riqueza y calma. Entre
tanta algarabía los caballeros allí reunidos se entretenían en justas y torneos para
matar la pereza. Mientras, Lotar acechó a Lemonia, le confesó su deseo y la incitó a
compartir esa noche su lecho, ávido de sus suaves caricias. Satisfecho con su
conquista se retiró a los torneos seguro de que su poder obraría lo que sus
descorteses ademanes le negaban.
Lemonia era una esposa leal enamorada de su Duque,

por

lo que

aprovechó un descanso en los juegos para relatar a su Señor los deseos de su
Rey. Sumisa, estaba dispuesta a acatar lo que su esposo dictaminara, aunque en lo
más profundo de su corazón, deseaba la negativa de compartir su tesoro al Duque
de Gador
Cómo Lemonia deseaba, el Duque montó en cólera, reunió a sus ejércitos
norteños y los obligó a retirarse con él a sus dominios. Jamás compartiría ni cedería
a su Dama, que, aunque digna de ser reina, era su Señora.
El rey Lotar Maximus mintió y lo hizo por primera vez en sus ya largos
cincuenta años para conseguir aquella a mujer. Anunció la traición de Gador e instó
a todos los ahora aliados a unirse contra el inocente extranjero.
El asedio duró veintisiete días con sus veintisiete noches, veintisiete noches en
las que el creciente deseo corroía las entrañas del antes, sabio rey.
Llegados a este punto de mi historia es donde aparezco yo, Aurius, mago de
magos y fiel amigo, conjuré contra los justos para porfiar a un rey del que yo ya
conocía su final. Y este fue el pacto del que nacería la leyenda: a cambio de
conseguirle a su deseada Lemonia, Lotar me otorgaría al hijo inocente que de la
unión nacería.
Con tretas de magia que sólo la historia del tiempo conoce vestí al viejo en el
cuerpo del joven, muté su rostro, cambié su voz y tersé su piel para hacerla a la fiel
semblanza del Duque.
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Y así fue como en una noche de muerte germinó la vida en el vientre de una
mujer confundida, y así fue como conseguí para mí el Rey que quería para todos.
Pero del cómo y del cuándo, será otra historia.
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GUANYADOR 4t ESO
Lucas Gutiérrez Trabalón (4t ESO E)

Carta de incongruencia ciega
Moztaled, 03/01
Bienquisto amigo,
Seguramente esta carta sea imprevista, tal vez inoportuna. Tardarás unos segundos
en reconocer la letra, letra que llevas diecisiete años sin ver. Pero siempre has
tenido buena memoria, a diferencia de mí. Sin embargo, todavía recuerdo la odisea
que fue nuestra amistad. De vecinos a socios, y ahora extraños. No negaré que me
gustaría volver a los albores, cuando éramos niños, y tomar un rumbo diferente al
que tomé. Al que me obligaron a tomar. He tardado, y lo he tenido delante muchas
veces, pero al fin lo he comprendido. He comprendido lo mezquino, hipócrita,
usurero e interesado que es el humano. Temo haberme demorado demasiado en
desentrañar algo tan evidente. Pero sé que tú eres bueno, siempre fuiste el mejor, y
no busco persuadirte con falsos cumplidos. El propósito de esta carta es resucitar
esos días de inocencia más allá de los errores que se pudieron cometer.
Abrimos nuestra tienda como planificaron nuestras mancebas mentes. El negocio
llegó a prosperar un poco, sabíamos convencer a los clientes. Realmente no era
difícil, a ti se te daba bien. Bastaba con jugar con el ego del comprador, hacerle
creer que era más inteligente que tú y que salía ganando. Convengamos, pues, que
el humano, además de malvado, es estúpido, ciego. Y vive el humano con otros
humanos, rodeado de la misma candidez que lo compone. Su único aliado y su
mayor enemigo. Contradictorio. Malvado, ciego y contradictorio.
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Todo se torció cuando empecé a desviar parte de la recaudación a inversiones
clandestinas. No fue mi culpa, fui manipulado para hacerlo. El interés era muy alto, y
el riesgo mínimo. O eso me hicieron creer. Fui víctima de las mentiras del hombre.
Me hicieron creer que podría sacar mucho beneficio, y me engatusaron para pedir
unos préstamos a unos norteños. Desgraciadamente, la empresa ilegal fue
desmantelada, y todo el capital que invertí desapareció sin dejar rastro. Las leyes
son un inerme intento de controlar esta naturaleza humana de la que he hablado,
pero tienen el defecto de estar hechas por los mismos humanos. En este caso, al
derribar la empresa me tiraron a mí también. Pero solo son leyes, tinta sobre papel,
indiferentes a toda mi desgracia. Y ahí quedé, endeudado hasta el cuello y con un
socio que no sabía nada. Quise decírtelo, pero pensé que podía resolver el asunto
solo. Me habían engañado, lo reconozco, yo no tenía la culpa de nada. Entonces
fuimos asaltados vilmente. Abrigados por la noche, los norteños hendieron en la
tienda y se llevaron todo, arruinando el fruto de nuestro esfuerzo honesto.
Te enteraste, y te enfureciste de forma comprensible. Me culpaste, aunque yo era
tan víctima como tú. Víctima de un engaño. Y ahí se separaron nuestros rumbos,
nunca más supe de ti. Malviví un tiempo, pero recibí la herencia de un rico tío mío.
En la sociedad humana, la desventura de uno es el provecho de otro. Es
supervivencia, y la supervivencia es estresante. Por suerte soy listo y logré salir
adelante por mí mismo, apoyado un poco en el dinero de la herencia.
Mas mi fortuna no pasó desapercibida. Mi hermano mayor, que había emigrado al
este cuando yo era un niño, se presentó en mi casa. Me embadurnó en halagos y
alabanzas, y me hizo recordar mi infancia. No lo había visto en mucho tiempo, pero
logró ablandarme. Y una vez bajé la guardia, saltó con su verdadero propósito, que
era pedirme un favor. Su casa había ardido en un incendio, y con ella su taller. Se
victimizó y apeló a mi generosidad para pedirme el capital necesario para la
reconstrucción, y me prometió que me lo devolvería con creces. Recibió el dinero y
nunca volvió, me timó. Me quedé sin ahorros, y no pude pagar la hipoteca. Me
echaron de mi propia casa. Ya no tenía el dinero, y mis amistades desaparecieron
con él. Y así sigo.
En contra de mi voluntad, me veo obligado a pedirte refugio y dinero, y lo considero
tu deber moral. Ha llegado a mis oídos que has recibido una pensión de veterano,

85

por lo que puedes permitírtelo. Pero no te confundas, la intención de esta carta,
como ya he dicho, no es pedir favores, sino resucitar nuestra fraternidad. Yo nunca
me aprovecharía de tu gran corazón, soy mejor que ellos, soy mejor que la
naturaleza humana. Porque nosotros somos los buenos y los demás son los malos.
Pero eso no nos salva de la humanidad, y siempre tendremos que competir contra
los demás en el mismo juego, en el mismo sistema. Y siempre será una agonía,
pues es el humano el epítome del sufrimiento.
Aflora el halcón, vuela, caza, vive independientemente y muere libre. Aflora el
tiburón, nada, domina, devora y muere libre. Aflora el caballo, trota, salta, relincha y
muere libre. Pero aflora el humano, compite, engaña, lucha, se hunde y muere.
No ve más, mas no veía.
Espero tu dinero.

Tu viejo amigo.

GUANYADORA 1r BATXILLERAT
Laura Vila Sánchez. (1r BATXILLERAT C)

MONSTRUOS EN EL ARMARIO
- … Y así fue como la Caperucita Roja salvó la vida de su abuelita y vivieron felices
y comieron perdices... ¿Todavía estás despierta?
- Tengo miedo de que haya algo escondido en mi cuarto.
- Llevamos horas aquí leyendo cuentos juntas y ninguna ha visto nada entrar,
¿verdad?
Se hizo el silencio. La niña no paraba de mirar alrededor con cierta duda y miedo.
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- Mamá, ¿puedes asegurarte de que no haya monstruos?
- De acuerdo, verás como no hay nada que temer.
La madre empezó su búsqueda debajo de la cama; aparte de unos pocos juguetes
abandonados, no había nada. Tras informar a su hija del progreso, se acercó al
armario. Abrió cuidadosamente las puertas y buscó entre la ropa.
-¿Ves? Aquí tampoco hay nada - dijo después de un leve titubeo - Eso sí, en caso
de que sigas teniendo miedo, siempre puedes venir a dormir conmigo.
Soltó un suspiro de alivio al ver que su hija accedía a su propuesta y le cogió la
mano, un poco demasiado fuerte para el gusto de la pequeña, la cual se sorprendió
al ver que su madre no se dirigía a su habitación como le había dicho, sino que la
estaba arrastrando fuera de casa.
-¿Adónde vamos?- le preguntó, pero no obtuvo respuesta más que un gesto
discreto indicando que guardara silencio y un leve tirón de la mano para que
apremiara el paso.
No había tiempo que perder. El monstruo del armario no tardaría en darse cuenta de
que sí lo había visto, y tenían que haber huído de casa para ese entonces.

GUANYADORA 2n BATXILLERAT
Ana Loma Fullana (2n BATXILLERAT A)

VERANO
Siento el aire en las pestañas, el sonido de los chopos que me susurran al oído
mientras me acuna el balanceo de la hamaca, que me abraza, y me hace sentir la
hierba bajo mis pies, la hierba verde y fresquita por el rocío de la mañana, que
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bonito es escuchar la charlas de los pájaros que viven en los árboles que me dan
sombra, ¿qué dirán? Ojalá supiera de qué hablan…
El olor a tierra, a campo y a verano, qué bien suena, verano que significa aire,
salidas nocturnas buscando luciérnagas, dormir hasta que la luz del sol de mediodía
se cuela por las rendijas de la persiana, significa familia, niñez, recuerdos, y
recuerdos que ojalá nunca olvide, porque sé, aunque me dé pena, que algún día ya
no habrá más verano, al menos no mi verano, el que solo yo conozco, porque como
todo en la vida, todo llega a su fin en algún momento, pero qué bonito sería si
durara para siempre...
¿Qué pasará cuando ya no haya más silbidos, ni más olor a huerta, ni haya más
susurros creados por el viento que roza las hojas de los chopos, ni más “deja dormir
a los chiguitos, no los levantes que aún es pronto”, ni más cocido…? Entonces y
solo entonces “mi verano” pasará a ser “verano” a secas. Ojalá no llegue nunca,
ojalá los veranos fueran eternos y el otoño se quedara en el banquillo.

GUANYADOR FP BÀSICA
Felipe Jerez Izquierdo (FP Bàsica I)

¿Qué es el amor para ti?
Siempre me he hecho esta pregunta y realmente me ha costado mucho llegar a una
respuesta. Seguramente si le preguntas a las personas, ¿qué es el amor?, te dirán
lo típico, estar con esa persona, demostrarle que la quieres e incluso habrá gente
que no creerá en el amor. En mi opinión el amor lo es todo y realmente el amor está
en todos lados, solo que somos un poco egoístas y desagradecidos y no nos damos
cuenta.
Desde el día en que nacimos somos unos mimados. Al nacer lo primero que
hicieron tus padres fue abrazarte y mirarte como si fueras lo más bonito que han
visto nunca.

A medida que crecemos no valoramos los actos de amor pero
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inocentemente amamos. ¿Quién no ha tenido a la típica niña en primaria que os
cogíais de la mano y os sentíais novios? Y es por que a todos nos encanta ser
amados.
Realmente somos unos afortunados y lo tenemos todo, tenemos una fortuna y no
nos damos cuenta hasta que la perdemos. Este año tristemente mucha gente se ha
dado cuenta de lo importante que es demostrar que quieres a tus familiares. Antes
lo normal era ir a ver a los abuelos cuando papá y mamá te obligaban o en fechas
especiales y durante el confinamiento muchos nos hemos dado cuenta de lo mucho
que necesitamos a esas personas. Todas aquellas personas que tristemente han
perdido a sus abuelos por culpa del Covid saben a lo que me refiero. Estoy seguro
de que tienen una espinita dentro porque se arrepienten de todas esas veces que
decían “vamos a ver a los yayos” y no iban por pereza a pesar de que los abuelos
estaban deseando ver a sus nietos. Y esto es el amor, nacemos siendo amados,
aprendemos a amar y morimos amando.
Y, si realmente no entiendes a lo que me refiero, sal una tarde al parque y fíjate en
la gente. Verás a padres jugando con sus hijos, algún que otro abuelo con su nieto,
un bebé recién nacido con su familia e incluso jóvenes enamorados. A mí me gusta
llamarlo “El parque de la vida” ya que, mientras hay un bebé recién nacido, detrás
hay dos abuelos cogiéndose de la mano.
Y es que todo lo que nos rodea es amor y, cuando te falta, te sientes vacío ya que
desde el día en que nacimos estamos acostumbrados a ser amados... pero no a
querernos a nosotros mismos.
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GUANYADORA CICLES FORMATIUS
Aroa Rotger Ginard (1r SMX)

El acero y sus agujas (¿o tal vez es al revés?)
Yo no soy cualquier mudo. No señor. Yo soy un mudo circunstancial, y para aquel
que no entienda de adjetivos, eso quiere decir que callo cuando me escuecen las
palabras. Hay días en los que mi lengua tiene tantas vendas, que ni hablo yo, ni
hablan ellas -no las culpo: después de tanto tiempo, para dolerse no les cunde el
roce-. Hay otros en los que el campo lingual, vacío y tierno, las convida a salir, por
fin, de los vértices en los que se refugian. Y hoy, como es uno de esos días, voy a
hablar del acero. Pero no de cualquier acero. No señor, sino del acero y sus agujas
(¿o tal vez es al revés?). Pero no de cualquier aguja. Ni por asomo. No como las
vulgares que cosen lo que ya está roto y no se juntará, como esas que dicen que no
se encuentran en los pajares o como aquellas que vacilan en las ruecas para
lastimar. Yo vengo a hablar del acero y sus agujas del reloj, que son más vulgares y
lastiman aun más. Tal vez dicho así suene como el himno de un hipocondríaco
dolido, o algo semejante, pero tengo muchas razones para escribir todo esto.
Recuerdo haberle llorado con ímpetu a mi madre. Tan fuerte era mi llanto, que oía
cómo se asomaban unas terribles arcadas, de puntillas, como si no supiera que
estaban allí (afortunadamente permanecieron quietas). Le rogaba que, por favor, mi
hermano no creciera. Tenía nueve años y era un día cualquiera de abril, y lo
recuerdo porque esa misma mañana fuimos a la feria y solía abrir por esas fechas.
Ahora mi hermano tiene nueve años,
y
eso
me
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aterra.
Porque quiere decir que él ya puede tener la capacidad de ser insufriblemente
vulnerable al eco del tiempo. Es como un niño pequeño dándoos golpecitos en el
hombro constantemente para hacer preguntas, miles de preguntas, infinidades de
preguntas sobre qué sentido tiene caminar si acabas volviendo siempre al mismo
sitio, la razón por la cual las nubes no son algodón de azúcar y el vaivén de los
coches a las 2 de la mañana (porque yo, de chica, pensaba que la ciudad moría a
las doce de la noche). Cosas tan obvias, que poca justificación puedes dar, y llega
un momento en el que te cansas de tener que explicarle a todo. Poco a poco, los
pies no dan los mismos pasos que antes, las nubes sí que parecen comestibles y
los coches van derramando sus luces cuando vuelven tarde por la autopista. Y es
allí cuando te das cuenta de que tal vez, y solo tal vez, ese chiquillo con una
insistencia detestable tenga razón y las cosas no tienen una razón tan aparente.
Exacto: el tiempo es un niño que no se para quieto, y para calmarlo, ignoras un poco
más las cosas, poquito a poquito, silencio a silencio; más bien porque te das cuenta
de que todo lo que te dice es cierto y para no herir ese orgullo tan bárbaro tuyo,
prefieres no prestar atención a lo que te recrimina.
La rima LVI de Gustavo Adolfo Bécquer es potencialmente el poema que muestra en
mayor medida la iridiscencia de este ensayo, con todos sus colores, cuales pompas
centelleantes:
"Hoy como ayer, mañana como hoy,
¡y siempre igual!
Un cielo gris, un horizonte eterno y andar... andar.
Moviéndose a compás, como una estúpida máquina, el corazón.
La torpe inteligencia del cerebro, dormida en un rincón".
¿Recordáis lo que dije anteriormente, eso de “qué sentido tiene andar si acabas
volviendo siempre al mismo lugar”? A Bécquer también le desazonaba el recorrido
de sus piernas. Porque la naturaleza de la duda nace de un suspiro que no sabe lo
que fue, si un soplo del viento o un bufido perdido entre dientes. Y saber que cesa
(tanto el caminar como el exhalar) desorienta las sonrisas repentinamente, y las
agujas tienen un extremo afilado. El tiempo duele.
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Siempre pensé que la vida sucede dentro de la esfera de un reloj. Con los años, el
cuerpo se torna agigantado, el bisel estrecho y el cristal angosto. Entre las
ma(lentedi)necill(d)as y el ser, hay un espasmo. Entre el vigor y el ocaso, un esbozo.
Entre la memoria y la infancia, un recuerdo. Entre mis manos y la hora, no queda
nada. Se acabó el ciclo. El dial se encoge y hace que mi garganta se quede
enganchada en los alfileres de las 12, desgarrando mi esófago y colgándome del
hierro, cual suicida ahorcado. Y mientras las campanas rechinan para celebrar un
nuevo día y el cuco canta la luz de un amanecer que alborea, el mío llora; mientras
los banqueros bostezan y sus ojos dormitan, los míos ya ni eso saben: qué pereza
les da abrirse cuando no les llega la sangre. Y mientras mi cadáver es desechado
del minutero, se reinserta una nueva simiente para repetir el proceso, en infinita
constancia hasta que la cuerda del reloj simplemente se acaba.
Me demoro demasiado en reescribir mis heridas, porque se me amontonan los
paquetes de cartas de palabras en idiomas que no entiendo. Unas hablan en
desespero (ese lo hablo a medias), otras están en miedo y las demás en
tentaciones y furias. Y cada día tengo que entregar esa mezcolanza de letras
amontonadas al azar que, al final, atan el cordón a mi consciencia, y la dejan, por
fin, vagar libre. No hay nada que concluir realmente. Tiempo, tiempo, tiempo. Tal vez
repita esa palabra unas tres mil veces a lo largo del ensayo. Pero el tiempo ni cura,
ni sana, ni previene ni ve: se agota. Y no pretendo meter prisa, pero bota, toca una
nota, ya sea cantada, sollozada o bailada; riega los hoyuelos de los demás, aquellos
que no suelen crecer o que jamás brotan; escribe una estrofa, desgarrada o rota.
Pero recuerda que el tiempo corre, y no se detiene ante la flaqueza. Así que tú,
vuela.
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LLENGUA ANGLESA

GUANYADOR 1r ESO
Xavi Costa (1r ESO A)

THE CHALLENGE
One day three friends (Tyson, Pol and Max) decided to propose a challenge to
themselves. That consisted of going into the forest for one day. They had one
compass but the compass broke, they needed to survive on day own. They were
already in the heart of the big, big forest.
They ate all of their provisions and so they were forced to ate mushrooms. It had
superpowers, it gave them superpowers. Pol got the power of hot and super
strength, Tyson got shield and the power of ice and Max got invisibility and super
speed.
Next day Max went alone to hunt very far, Tyson and Pol saw that Max was engird
and Tyson use his power (shield) and Pol use also his power (hot).
Max’s powers has been danged and he as well, he needs to recover.
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When Max was recobrert he showed them his scar and Pol and Tyson were
surprised, because it was a bullet of rifle. Since there weren't any more animals, they
fed on fish and insects.
They decided that they wanted revenge. The three friends, made a plan to infiltrate
the enemies headquarters and their weapons.
The plan consisted of various steps:
First step:
Pol and Tyson fused their super powers (hot and ice) in order to deactivate the
security system
Segon step:
Max use his invisibility to steal their weapons
Third step:
They waited together for the helicopter to return, so that they could hijack in and
escape the forest.
And proud, they returned home with the challenge overcome.

GUANYADORES 2n ESO
Zoe Febrer i Lucía Zubiri (2n ESO A)

MY DEAR DIARY
Hello dear reader,
My name is Isabella, and I am writing this diary for future reference.
It is currently May 26th of 5006, and I am twenty-four years old. Everyone on Earth is
extremely nervous because tomorrow one hundred rockets are going to start their
journey to LunimeFTV. LunimeFTV is a planet in a different galaxy. The Earth isn’t a
safe planet anymore; humans have been destroying the Earth for way too long and
now we are at the point where radiation and contamination levels are so high that we
can’t even breathe normally or go outside the bunkers. Scientists have proven that in
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about twelve years our planet will explode and any type of life still on the Earth will
immediately die and be torn into a thousand minuscule pieces.
Before I continue explaining our journey to LunimeFTV I want to talk about what
exactly happened in 4051. That year scientists just got over COVID-49 but not much
later they found out that the ozone layer hole is getting bigger, everyone was
extremely shocked and terrified because only two years later it had expanded even
more. Scientists all over the world announced that in fewer than one thousand years
the earth would explode. The ozone layer hole wasn’t the only cause, now oceans
do not exist anymore, there are only some small lakes left, this was caused by the
enormous amount of plastic and trash that ended up in the ocean. The amount of
humans in 2020 was about 8 million and it has now reduced to 1 milion.
Back in 4900, we knew that we had to leave the planet as soon as possible and
started planning the long flight to LunimeFTV. Every human has a chance to start a
new life there. Now, back in present time, let me tell you about the new planet.
LunimeFTV is the most similar planet to earth yet discovered. It has plenty of water,
and the weather is perfect. There aren’t five continents like on Earth, in fact there are
only two. One of them has a cold climate and the other one has a warmer clima. But
there is one problem, last time we went there to explore the planet a bit more we
noticed that most parts of the planet have a very high gravity level, this may cause
some problems. I’ll tell you more in a few weeks.
If I could, I would travel back in time and beg tothe past civilizations to stop breaking
the Earth and start healing our amazing planet. I know that in the 2000s they thought
that the future was a robot over take but reality is that everything is broken and
contaminated. So many animals became extinct because their habitats were
destroyed by humanity.

Hello again, it is now November 5th, it is going well for our species.
The takeoff was amazingly easy and extremely clean. My crew and I are now looking
at all the way we have to fly and are organizing some information on the computer.
All kids are already on the different rockets flying through space until we arrive at our
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new planet that we soon are going to call home. Men still have to wait a little longer
until the next rocket take-off is ready, maybe in two to three years. The best news is
that our rockets are faster than ever, we will only travel around 50 years to our new
home.
I think that this is the last time I write in this diary… our rocket suffered serious
damage. We are trying everything to repair and fix it, but it seems impossible, our
engineer is getting everything ready to go outside to rocket and fly to the left-wing.
We don’t have much oxygen left, and I am really scared. We only have 10 more
years to arrive on the new planet that we will maybe soon call home. I want to talk
about what happened these last 39 years, we were able to start producing potatoes
and carrots in one of the rocket's wings and our technology has advanced quite a bit,
there are some rules we need to follow, the hardest one is that we aren’t allowed to
make phone calls to other rockets because if we tell them something bad they could
be in danger or get nervous and that could cause an accident with their rocket. I
think these are my last words in this diary, and I am thankful for all those amazing
memories I have made in my life.
Hey reader,
At the last moment, we were able to repair the wing and recover the oxygen that we
had lost. Yesterday we were able to land on LunimeFTV and the landing was pretty
clean. We already finished setting up the temporary camp and have been working
non-stop. We have found out that there are new animal species and new plant types.
One of the animals looks like a little perfume and has gigantic ears. We are trying to
find solutions for the gravity problem. We actually don’t have to wear the space suit
because the planet is identical to Earth, we have oxygen and there is an Ozone
layer. Good news is that the ozone layer does not have a hole; so we can start a new
life and don’t do the same mistakes we did on Earth again. In four years the last
rockets are going to land on LunimeFTV and we hope that when that happens we
already have made some advances to get our old cities and countries back.
It is currently August 1st 5057
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I am going to end this diary here and I hope that in the future this book will help
explain how we got from Earth to LunimeFTV. Thank you for reading.

GUANYADORA 3r ESO
Maria Garcia Soberats (3r ESO B)

SAINT ROSIE
If you’re reading this, it means I’ve accomplished my quest, which was to get out of
The World of Legends and find “my place”. My name is Rosie and I am going to tell
you my story.
I am sure you know my parents, as they are the protagonists of Saint Jordi’s legend.
In case you don't know them, I'll tell you a little bit about their history:
A dragon was terrifying the people of Montblanc. My grandfather ordered the citizens
to give some treats to the beast every day. Due to this, they were left with no goods
and began to feed him with animals. Finally, they ran out of animals and decided to
do a raffle each day to choose which person would be the dragon's meal. My mother
was chosen as the next meal, so she went to the dragon’s cave. On her way, my
father, a warrior called Jordi, turned up to save her. He killed the dragon and saved
my mother from a painful death. The dragon’s body melted into the ground and red
as blood roses were born. As a reward, they got married and had me.
In our world, women were born to give birth to children and men were expected to
work to feed their family. Nobody knew the real meaning of freedom, they were
blinded by the ideals of others. No one saw that their lives were limited by invisible
walls. They tried to avoid the problem, but I didn't want to.
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That day, I was in the royal library and I opened the heaviest book. Suddenly, it
asked me what I wanted to know, and I asked him how to leave The World of
Legends, so he told me a riddle:
"Find the dragon's blood and extract small drops."
At first, I didn't understand what it meant. I spent a lot of time in the library looking for
the answer, until I grabbed St. Jordi’s book and I read it again. Then, on the last
page, I read that the dead dragon had melted to the ground and as a consequence,
red roses appeared. At that moment, I understood everything and I decided that at
night, I would go to the place where my father had killed the dragon.
That night was the hardest of my whole life as I kissed my parents goodbye, knowing
I would never do it again. At midnight, I prepared everything and I left a note for my
family which said:
"I'm leaving, because I want to find a place, where I feel comfortable and free. I want
you to know that I will never forget you and I hope that one day you understand why I
am doing this.”
When I arrived at my destination, I cut a rose and tore off its petals, one after the
other. They started flying and I followed them. Without any warning, the petals fell in
front of a beautiful tree that had a large door with a sign, which said: “Once you dare,
you can't go back”.
I have never been a coward, so I crossed that door without knowing what I was going to find
on the other side.
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GUANYADOR 4t ESO
Alex Parmentier (4t ESO C)

ENGLISH SCHOOL ESSAY

I don’t even know what to say. I am just tired. Exhausted from living this way; it’s
been almost three months since I started getting up every morning and have
absolutely no idea of what I’ll be doing that day after having slept just a couple of
hours. It’s been almost three months of an unhappy Alex; a rude, careless and
meaningless Alex.
I’ve had some good days, I’ve had days where I didn’t imagine the worst future, days
where I was an ironic laughing teenager. Days where going to school wasn’t hell for
me, where time didn’t freeze in my own reality. I've had days where I could at least
IMAGINE the light at the end of the tunnel.
I feel weak even though I know I’m not. I feel like I do not care to anybody, ever; not
even my friends. It feels like they know something’s odd but afterwards they do not
care at all. And I don’t get it, why do you ignore me this way? I know I might not be
the average socially-skilled teenager who is up to doing crazy teenagers things, but
really? Why do I feel so meaningless? It feels like achieving amazing goals and no
one notices it.
The absolute worst thing about all this, more than anything else that this whole thing
implies, is that they somehow think it’s my fault. As if I had any control of what’s
going on in my head.
Funny, right? They do not understand, and I get it, it’s normal. You can’t even
imagine living this way until you actually do. Guys, I am trying my best to be as
always, but it really isn’t easy. I would die for my friends to understand me.
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Until now most of my pessimistic depressing bets about the future were just an
unrealistic idea of what was going to happen, but I know that it won’t last long if I
continue this way because it’s impossible to understand. I don’t blame my friends.
And if they actually did hold on, I just wouldn’t be able to thank it enough.
I do not know what was the motive of all this crap, all I know is that I love living. I love
living, but right now I don’t LOVE my life. Even though life is actually awesome, I
get to play Badminton, I get to play the piano, I get to sometimes feel love, I get to
investigate, I get to stimulate my own intelligence and I basically get the opportunity
to live a good happy life. I guess it’s up to me if I take that chance or not.
I really do not mean to worry anybody or make people feel bad. No, really, I’ll
manage by myself by now, and when I need help I know who to ask it to.
Thank you.

GUANYADOR 1r BATXILLERAT
Joan Rodríguez (1r BATXILLERAT C)

GREAT BUFFALO STILL THUNDERS IN THE PLAIN
Village of Bull Creek, North Dakota
“Why did grandaddy leave us?” Little Cloud asked his mother.
It was a close night when mother and son were sitting cross-legged in the meadow
while a gentle breeze was tenderly sweeping the high grass under an all-starry sky.
“Born under the sign of the Great Buffalo, your grandad was the leader of our
community, which was able to flourish through his teachings and advice,” Dancing
Crow replied. “He could speak the language of our ancestors, wherein the secrets of
nature have been kept since they were revealed to us several millennia ago. He
knew all of our traditions too ―every prayer, every spell. However, he said that he
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belonged among the living no more. Mind you, he still had a long way to go, thus he
was meant to set off.”
“Did he set out riding a horse?” Little Cloud enquired with his lips drawing a
mischievous smile.
“No,” Dancing Crow said, “the fever had spread like an evil ahead throughout his
body. The plague had invaded our homes and it consequently decimated our people,
especially the elders. Nobody came to our rescue, although we moaned and
groaned. I remember at his tent when we lifted our hands and prayed over his body
but nothing ever happened. Since it was getting late he told us to halt and listen to
him. On his deathbed, he reminded us of the promise that our ancestors had made
to the Great Spirit, which reigns over all of the creatures of nature, ―that our souls
would live eternally in every rock, every creek and every evergreen tree much after
we take our last breath. This is the covenant that our people have kept since the
dawn of time. Therefore, your grandaddy invited us not to grieve nor to wail but to
celebrate life.”
Little Cloud was not indifferent to what his mother had just said. The kid pricked up
his ears so that he could listen carefully to nature ―the creek nearby, the fireflies
floating in the midst of the fog and the tranquil humming of a barn owl. Amid those
heart-warming marvels, he was gratefully surprised to notice his own heart beating.
Once he had proven that the covenant was not a pack of lies, Little Cloud had even
more questions than before.
“Wasn’t he sad to leave, though?” the kid interrogated his mother.
“Of course he was but he remembered that promise. We finally saw him off and he
was free to travel through the wonders of this Earth to the all-starry sky, from where
the almighty Great Spirit reigns.”
“Does he think of us now?” Little Cloud was eager to know.
“Every day he looks at you, his grandson, from above the clouds in the big blue sky.
He is completely delighted to see that you are following his steps and you will grow
and become one day a leader like him, who will make us affluent and prosperous
again. Great Buffalo still thunders in the plains.”
Mother and child remained silent, mesmerized by the lights under a cloudless sky.
No sooner had both of them embraced each other tightly than a distant thunder
resonated in the plain. It was rapidly followed by a piercing shriek reminiscing of
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those which Great Buffalo used to utter. And by then, Little Cloud already knew that
his mother had spoken truth.

Why have Native Americans been unequally affected by COVID-19?
Native American and Alaskan Native cases and deaths in the US were
disproportionally high during the first wave in at least 21 states and, in some, as much
as 5 times more than average, despite making just 1.6% of the total U.S. population.
CNN reported in May 2020 that the Navajo Nation had the highest rate of infection in
the United States. Limited resources, lack of data, and years of neglect and
discrimination by both Federal and State authorities have worsened the impact of the
COVID-19 pandemic, killing especially the elders, who were the guardians of tribal
languages, customs and oral traditions. Over the last year, we have been witnesses
of a true cultural crisis in which a heritage of inestimable value has been lost forever.
Reparations for First Nations have yet to arrive.
Learn more about the effets of inequality among Native Americans regarding
COVID-19 infection rates and deaths on https://www.ndoh.navajo-nsn.gov/covid-19 or
on
https://www.nytimes.com/2021/01/12/us/tribal-elders-native-americans-coronavirus.ht
ml
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GUANYADORA 2n BATXILLERAT
Irina Gómez (2n BATXILLERAT A)

WAIT! HOLD ON!
Wait! Hold on! It's been a while since we saw each other for the last time. Specifically
eight months. Eight months since I can’t even see your face or touch your hair. Eight
months since we don’t lay our eyes on each other. Eight months since we don’t
overstep the bounds.
Wait! Hold on! I just want to lie here with you, under the stars above the hood of the
car while we laugh at the silly things we used to do when we were kids.
Wait! Hold on! How have you been lately? We don’t talk anymore since March. I
know, it’s only been a month. However, our lives may have taken a 180-degree turn.
Don’t you think so? I can see us lost in a memory last year celebrating God knows
what and somehow denying the tension between us both.
Wait! Hold on! We could go to the beach tomorrow, have some pizza and a few
beers, swim, sunbathe, stroll, and watch the sunset. Have you ever watched the
sunset on the beach? It could be the first time you see such a wonder.
Wait! Hold on! Are we still up for Rome in July? I’m sure it must be the closest place
to paradise on Earth.
Wait! Hold on! I’m wondering why it is only you who I’m thinking of? Well, it may
seem a paradox, but I have the feeling that you are the fire and I am the gasoline,
that we’re only chemicals that start to react. Why should I lie to us? This spark is
even more than chemistry, it is complicity.
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Wait! Hold on! I don’t want to see you one last time. You know I’d go anywhere away
with you. You know there must be a happily ever after hidden somewhere. You know,
I know, even they, who incited that to happen that night, know.
Wait! Hold on! I love you.

LLENGUA ALEMANYA
GUANYADORA 2n ESO
Paula Calvo (2n ESO B)
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GUANYADORA 3r ESO
María Milán (3r ESO C)
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GUANYADOR 4t ESO
Jordi Alaminos (4t ESO C)

INTERVIEW
Im Restaurant
Jens: Hallo! Guten Tag, ich möchte einen Tisch für eine Person.
Kellner: Ok, du kannst hier sitzen.
Jens: Vielen Dank, Ich möchte bitte die Speisekarte.
Kellner: Hier ist sie.
Zehn Minuten später
Kellner: Was möchtest du trinken?
Jens: ein Bier und ein Glas Wasser. Bitte.
Kellner: Ok, vielen Dank.
Zehn Minuten später
Kellner: Was möchtest du als Vorspeise?
Jens: Ich möchte gerne einen Salat mit Brötchen.
Kellner: Was möchtest du als Hauptspeise?
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Jens: Ich möchte gern Fleisch mit Chips.
Kellner: Ok, vielen Dank. Das Essen ist in dreißig Minuten fertig.
Dreißig Minuten später
Kellner: Hier ist das Essen.
Jens: Ok, vielen Dank.
Fünfundvierzig Minuten später
Jens: Das Essen war sehr gut.
Kellner: Vielen Dank.
Jens: Die Rechnung bitte.
Kellner: Okay, es wird siebenundvierzig €.
Jens: Ok. Haben Sie einen guten Tag.
Kellner: Vielen Dank! Tschüss!!!
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GUANYADOR 1r BATXILLERAT
Joan Rodríguez (1r BATXILLERAT C)

ALLES, WAS WIR VERLOREN - UND GEWONNEN - HABEN
Früher war alles heller. Früher könnte ich die Feste feiern oder ins Konzert gehen.
Früher war alles besser, denn wir können nicht jetzt viele Aktivitäten machen. Jetzt
glaube ich, dass ich mehr meine Freunde treffen sollte. Außerdem sollte ich mehr
lachen und mehr Witze erzählen. Als ich jünger war, habe ich mit meinen Freunde
auf Bäume geklettert und draußen übernachtet. Jetzt ist das nicht sehr realistisch,
weil es eine Pandemie gibt.
Wir sind so lange zu Hause geblieben, weil die Gesundheit wichtiger als Spaß ist.
Zuerst haben wir die Krankenwagen gehört, dann war alles zu leise. Gestern hatten
wir ganz schön Angst vor der Zukunft. Trotzdem habe ich heute große Lust auf dem
Morgen . Ich weiß, dass wir uns schon auf die Zukunft freuen.
Natürlich sind wir stärker jetzt. Obwohl wir viele Freunde verloren haben, haben wir
neue Freunde gemacht. Außerdem haben wir die Natur lieben gelernt. Das haben
wir gewonnen. Wenn ich ins Hügel gehe, höre ich gern die Vögel singen. Jetzt finde
ich Ruhe und Erholung dort. Am Ufer sehe ich gern die Fische schwimmen. Heute
denke ich, dass die Natur ein Geschenk ist.
Ich will nicht mehr Computerspiele oder Fernsehen, sondern mehr Familienfeiern.
Da wir uns wiedersehen wollen, müssen wir unsere Freunde und unsere
Gemeinschaft helfen. Die Notärzte haben so viel für uns gearbeitet, deshalb sollen
wir ihnen auch helfen. Ich glaube, dass wir aus Ruinen auferstehen und die Zukunft
bauen sollen. Das haben wir auch gewonnen. Also, interessiert euch für die Familie!
Ruft seine Freunde doch mal! Seid nett! Lebt!
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