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Sortida cultural a Madrid
i rodalies

Del 20 al 23 de gener un grup de 29
alumnes de 1r i 2n de batxillerat van
realitzar una excursió de caire cultural a
la capital de l’estat, organitzada pel
departament de Socials i les respectives
tutories. Hi anaren acompanyats pels
professors Josep M. Font, Jaume Vilaltella
i Ramon Bernaus.

El dimarts, dia 20, van marxar
d’Agramunt al voltant de les 8 del matí
en direcció a Saragossa. A la capital ara-
gonesa van visitar les restes restaurades
i magníficament museïtzades de l’antiga
ciutat romana de Caesar Augusta: el
port fluvial sobre el riu Ebre, les termes i
el teatre. No podia faltar la visita a la ba-
sílica del Pilar per veure, entre altres co-
ses, les pintures al fresc de Goya, el
grandiós retaule gòtic de Damià Forment
i la petita i coneguda imatge de la Verge.
Després de dinar van continuar cap a
Madrid, on arribaren a quarts de vuit
del vespre per allotjar-se, en règim de
mitja pensió durant tres dies, a un hos-
tal-alberg d’estudiants situat al carrer
Fuencarral, molt a prop de la Gran Via.
Aquella nit encara van poder anar a un
cinema d’estrena.

El dimecres 21 el varen passar a Ma-
drid i el van aprofitar força. A les 10,
visita guiada al Congrés dels Diputats.
Després van passar per l’estació
d’Atocha, punt de sortida i arribada del
TGV. Van acabar el matí al Museo del
Prado, una de les més importants

pinacoteques del món, on van veure i co-
mentar els quadres més coneguts de
Velázquez, Goya, el Greco, Murillo i
Rúbens, després de practicar una mena
de gimcana a la recerca dels grans mestres
de la pintura universal, caòticament
exposats. A la tarda van continuar amb la
visita al Centro de Arte Contemporá-
neo Reina Sofia, on el principal al·licient
era anar a veure les obres dels grans
pintors catalans contemporanis, que mai
haurien d’haver sortit de casa nostra: els
modernistes (Rusiñol, Cases, Nonell, Mir,
Anglada Camarasa ...), Joan Miró i Sal-
vador Dalí. El plat fort era també la visita
al famós Guernica de Picasso. Era d’un
interès excepcional l’exposició temporal
dedicada a Calder, escultor avantguardista
de la segona meitat del segle XX, amb
més de cent peces d’art cinètic (mòbils).
La jornada va ser esgotadora i a la nit
només cinc intrèpids afeccionats al futbol,
acompanyats per un professor, van anar
a veure el partit de copa entre el Reial
Madrid i el València al Santiago Bernabeu.

La jornada del dijous, dia 22, va ser
força interessant, però també esgotadora
amb la visita guiada per la ciutat de
Toledo: la catedral i els seus tresors, la
sinagoga del Tránsito i el museu de la
cultura jueva, l’església de Santo Tomé
amb el quadre del Greco El entierro del
conde de Orgaz... De tornada a Madrid i
després de sopar, varen anar al teatre
Arlequín on actuava el conegut actor
Gabino Diego.

De bon matí, el divendres dia 23, van
marxar cap a l’Escorial, on van fer una

interessant visita guiada pel famós
monestir: la basílica, el palau de Felip II,
el panteó reial i la biblioteca. El dinar va
ser a Segòvia, bonica ciutat castellana
coneguda pel seu aqüeducte romà, on
alguns fins i tot van poder menjar el famós
“cochinillo”. A la tarda varen acabar les
activitats amb la visita guiada per
l’impressionant Alcázar de la ciutat. A les
sis de la tarda tots a l’autocar, carretera i
manta, i set hores de viatge fins a
Agramunt. Van arribar molt cansats, però
a més d’un els ha quedat ganes de repe-
tir l’experiència, si és possible, amb més
tranquil·litat.

Adéu a Jaume Pons,
exprofessor de l’Institut i amic

El passat 31 de gener, després d’una
llarga malaltia, va morir a la seva casa de
Guissona Jaume Pons i Benet, catedràtic
de biologia del departament de Ciències
Naturals de l’IES “Manuel de Pedrolo” de
Tàrrega, del qual havia estat el primer
director. El setembre de 1978 va venir a
l’Institut d’Agramunt on va impartir
classes de ciències naturals i biologia al
llarg de sis cursos. Durant aquest temps,
a part de la seva tasca docent, va exercir
càrrecs directius just quan el nostre
institut començava a funcionar de forma
autònoma; fou secretari el curs 1978-79
i director els cursos 1980-81, 1981-82 i
1982-83. En Jaume estava casat amb
Montserrat Villaró, també molt coneguda
pels agramuntins perquè fou professora
de francès del nostre centre durant
catorze anys (entre els quals exercí a més
els càrrecs de vicedirectora, durant sis
cursos, i de directora, el curs 1994-95).
En Jaume Pons tenia 59 anys i ha deixat
molt bon record a tots els centres per on
havia passat pel seu tarannà sincer, obert
i amigable. Tots els que el coneixíem
lamentem la seva prompta partença i en
nom del Claustre de Professors i de tota
la comunitat educativa manifestem des de
la tristesa el nostre condol a la Montse,
als seus fills, familiars i amics. Que
descansi en pau. ■
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’AMPA de l’Institut us informa que el passat dia 16 de desem-
bre quedà constituïda la nova junta de la següent manera:

* Col·labora econòmicament en el viatge de fi de curs de 4rt
d’ESO.

* Col·labora en l’adquisició de nou equipament del centre (com-
pra d’ordinadors, renovació de material esportiu, etc.).

* Facilita descomptes en la compra dels llibres de text i de
consulta.

* Promou la intervenció de les famílies i, en el seu cas, dels
alumnes, en el control i en la gestió del Centre.

* Fa de nexe entre el centre i el seu entorn, facilitant la
col·laboració en l’àmbit social i cultural d’Agramunt.

Com veieu, els objectius de l’AMPA són prou interessants
com perquè totes els famílies en formem part.

Conferències, xerrades o cursos organitzats durant el curs
2003/2004 per l’AMPA o amb la seva col·laboració:

CONFERÈNCIA O CURS A CÀRREC DE

CURS D’INFORMÀTICA Ramon Bernaus
EDUCACIÓ SEXUAL Àfrica Boncompte,

Neus Planell
ACTITUD POSTURAL Joan Carles Escolà
PREVENCIÓ DEL
TABAQUISME Margaret Creus, Teresa Pujol
ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ Carme Llobera
LES MALALTIES RESPIRATÒRIES
CRÒNIQUES Doctora especialista
PREVENCIÓ DE DROGUES
I HÀBITS DE SALUT Mª Àngels Bernaus
CONFERÈNCIA
SOBRE LA SIDA Jesús Giménez
...i altres a determinar.

Per acabar, voldríem aprofitar l’ocasió per felicitar la revista
Sió pel seu 40è aniversari, amb el propòsit d’utilitzar més sovint
aquesta fantàstica via per comunicar-nos amb tots vosaltres. ■

Associació de mares i pares d’alumnes
de l’Institut de Batxillerat “Ribera del Sió”

L
President Josep Mª Puigarnau
Sots-president Ricard Bertran
Secretari Josep Ramon Solé
Tresorera Josefina Piulats
Consell Escolar Municipal Ester Cabós
Vocal Transport Tota la junta
Vocal Menjador Rosa Mª Sera i Josep Ramon Solé
Integració Escolar Joan R. Majoral, J. Canes

i R. Fonoll
Enllaç Delegats de curs Dolors Galera i Ester Cabós
Enllaç Direcció Pepita Reñé, Ricard Bertran,

Antonieta Canosa, J.M. Puigarnau
Activitats extraescolars Antonieta Canosa, Joan Canes
Esports Joan Canes, Joan R. Majoral, R.

Fonoll
Relacions externes Ester Cabós, Rosa M. Sera
Consell Escolar Pepita Reñé
No cal dir que tots els membres de l’AMPA ens posem a la

vostra disposició per aclarir qualsevol dubte o per atendre les
vostres queixes o suggeriments. No volem ser un òrgan merament
administratiu, sinó que pretenem aportar, de manera activa, el
nostre gra de sorra en la millora del funcionament del nostre
centre.

Volem fer-nos el màxim d’accessibles i, per això, ens
comprometem a informar-vos, amb tota la freqüència que sigui
necessari, de totes els gestions i activitats que es promoguin.

Algunes de les activitats que promou l’AMPA són:
* Organitza cicles de conferències adreçades als alumnes i als

pares.
* Proporciona assessorament a l’hora de sol·licitar beques.
* Organitza activitats extraescolars.
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❚  CEIP Macià-Companys

E n el nostre programa general
apareix des de fa un munt d’anys
la Setmana d’Intermón o

Setmana de la Solidaritat. No volem dir
amb això que la resta de l’any ens
oblidem de valors i drets tan importants
com solidaritat, educació, salut, habi-
tatge, treball, justícia... sinó que hi
dediquem molt més temps i ho treballem
amb activitats complementàries.

La nostra Botiga, campanya sobre “el
Comerç Just” és una altra de les
activitats d’aquesta setmana.

L’esmorzar solidari amb l’aportació
d’1’20€ per part de tothom és la nostra
solidària contribució a l’ONG “Intermón
Oxfam”.

Però, enguany, l’atracció no ha estat
el joc de l’ONU. Han estat els Jocs del
Món. El cicle superior ha pintat en

Enguany, hem comprovat la diferència
horària entre la jornada laboral remu-
nerada i no remunerada d’una dona i un
home del tercer món en forma
d’historieta còmica i feia esgarrifança,
és clar, en contra de la dona. Però, a
l’altre costat hi havia un quadre on feia
el mateix amb el nostre Primer Món i
“sorpresa”: la cosa continua idèntica,
perdó, salvant les distàncies, evident-
ment!.

diferents zones del pati vuit jocs de
diferents nacionalitats: Les xapes, la
siruma, la tacha (xarranca), el set i mig,
tres en ratlla, el joc de la delta, Nadeppa-
Anca i el gachanko que ens ajudaran a
sentir-nos més solidaris i com que molts
aspectes s’assemblen als nostres deduïm
que els infants del món no són tan
diferents. És la societat i la cultura qui
marca les diferències. Els nostres
alumnes ja hi juguen i amb força
interpretacions i variades adaptacions de
cada joc.

Esperem que moltes promocions
d’Agramunt puguin jugar com ho fèiem
no pas fa gaire nosaltres a places i
carrers.

Jocs extrets de:
Jocs d’arreu del Món. Ed. Timun Mas.
Autors: Josep M. Allué; Iraida Llucià




