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Els alumnes del crèdit variable de 
quart d’ESO de revista esperem, ara 
que arriben les vacances de Nadal, 
que gaudiu del nostre número de la 
revista Peti qui Peti d’aquest 
primer trimestre. Hem intentat fer 
una revista contra l’avorriment, 
divertida i que parli de coses que 
interessin a tothom. Esperem que us 
agradi o, com a mínim, que la 
llegiu! 
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QUI  ERA Celestí BELLERA? 

Tots nosaltres sabem 
que el nostre institut es 
diu Celestí Bellera. Però, 
qui era Celestí Bellera? 

El nostre institut porta el nom d'un 
antic mestre de Palou, Celestí Belle-
ra i Morera, nascut a Surp (Pallars 
Jussà) l'any 1889. Aquest home era 
fill d'una família nombrosa de page-
sos.  

Quan era jove, era pastor d'ovelles, però ell volia ser mestre. Per ai-
xò, va anar a peu fins a Lleida, hi comprà els llibres necessaris i estu-
diava mentre cuidava el seu ramat. 
Durant el curs 1921-1922 va acabar la carrera de Magisteri i fou no-
menat mestre al poble de Palou. Celestí Bellera era un gran pedagog, 
molt recte, però amable i bona persona, a més de tenir unes grans ap-
tituds per a les manualitats. 

Celestí Bellera feia classes als nens, mentre que la seva esposa, Rida 
Gibernau i Riera, feia classes a les nenes. A les classes hi havia més 
de 40 alumnes, de diferents edats. Quan acabaven als 14 anys, sel’s 
aconsellava respecte als estudis convenients que els calia fer.  

També donava classes nocturnes a adults a l’ajuntament de Palou 
(actual centre cívic). En acabar la guerra civil no va poder seguir 
l’ensenyament en català com ho havia estat fent fins ara. 

Celestí Bellera 

Sara Cermeño Fernández 
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El nostre centre va començar a funcionar l'octubre de 1974, com a escola 
de Primària, amb el nom de Celestí Bellera. 

El curs 1992-1993 es convertí en institut i va ser el primer centre grano-
llerí dedicat a l'Ensenyament Secundari Obligatori. 

En el curs 1998-1999 s'hi implantà el Batxillerat Artístic, una modalitat 
que només té el nostre institut en tota la ciutat. 

Fins ara, l’institut segueix educant molts alumnes de secundària i mos-
trant preocupació pel medi ambient, ja que és escola verda i segueix pro-
posant i fent nous projectes per millorar-lo. 

Celestí Bellera al camp 
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Ja tenim cantina! 

Per fi ja tenim una can-
tina en condicions! 
Hem passat de tenir 
una finestreta de l’aula 
1, a tirar una paret a  
terra i ampliar molt la 
zona de menjador i 
d’esbarjo, per tal de do-
nar una bona qualitat 
als alumnes i professors 
del Celestí Bellera. 

S’han pintat i decorat les parets amb cartells, fotografies de la naturale-
sa i quadres. 
Ara sí que és una òptima zona de “relax” per passar-hi una bona estona 
amb els companys, prenent un cafè calent amb una magnífica pizza, un 
entrepà o una pasta a l’hora del pati o també menjar un bon menú fet a 
la cuina, a l’hora de dinar. S’ha de dir que absolutament tot el que es 
ven a la cantina esta fet a la cuina.  
S’hi ha posat un taulell on es poden veure tots els productes que s’hi 
venen. Des de “Chupa-Chups” fins a pastes d’autèntica pastisseria ca-
solana. També, si us n’heu adonat, hi haureu pogut veure un aparell de 
televisió, que hi és per si mai plou que els alumnes del menjador no ha-
gin de sortir al pati. En aquest cas es posarà una pel·lícula i tenen la in-
tenció d’instal·lar un cable per poder veure la televisió per antena. Tam-
bé hi ha una bota posada verticalment amb dos tamborets; aquí és on hi 
ha els diaris i aquest lloc és anomenat “el racó del professor”.  
Les obres de la cantina han durat dos mesos. I encara tenen pensat de 
posar prestatges, pintar portes i canviar taules i cadires. 
  

Imatge del nou taulell i dels productes de la cantina 
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T’agraden les pizzes que es fan a la cantina? Doncs no era la seva in-
tenció fer-les; primer tenien pensat utilitzar la massa per a fer pastes 
però un dia van provar de posar pernil i formatge a aquesta pasta i va 
agradar molt! Així que ara en fan un munt cada dia. Vols fer-ne a ca-
sa? Estigues atent: 

La massa de croasan s’ha d’estar uns 10 minuts al forn i en treure-la li 
has de posar els ingredients que queden per sobre i aleshores es torna a 
coure 10 minuts més. 

Alguns dels alumnes que fem la revista, asseguts esperant el dinar 

Ingredients:   
•    Massa de croasan   
•    Tomàquet fregit 
•    Pernil dolç 
•    Formatge desfet 
•   Formatge ratllat 
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Horaris: la cantina obre a les 7:45 del matí i tanca a les 4 de la tarda. 
Té servei de menjador dels alumnes d’ ESO des de la 1:45 fins les 3:15 
de la tarda , i servei a professors i alumnes de batxillerat d’ 1h a les 4 
de la tarda. I quan es facin les activitats extraescolars la cantina tancarà 
a les 7 del vespre!   

 
Cuineres i monitores: 
              Rosa Garriga,     Geni Besses    i    Estela Latrilla 

Atenció: aviat faran patates fregides! 

Les tres cuineres i monitores de la nostra cantina 

Roger Sabaté Miguel,   4t A 
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PARLEM DE LA MEDIACIÓ 

Nored Abouti 

La Maria José Castiñeira Liñares, responsable de la 
mediació al nostre institut, ha concedit una entrevista al 
Peti Qui Peti  perquè tots nosaltres entenguem què és 
la mediació i per a què serveix.  

• Què és la mediació?  
La mediació és un intent de treballar amb l’altre, no con-
tra l’altre, en busca d’una via pacífica i equitativa d’a-
frontar els conflictes amb un respecte mutu, en el qual el/
la mediadora crea les condicions per tal que els protago-
nistes puguin compartir inquietuds i plantejaments, punts 
de vista, i posar-se d’acord. 
• Per a què serveix?  
Serveix a les persones que tenen un conflicte o que pu-
guin tenir-lo perquè de forma pacífica i parlant amb res-
pecte, arribin a un acord o una solució al problema. 
• Quins objectius té?  
Aprendre a afrontar els conflictes responsablement. La 
transformació constructiva dels conflictes i l’aprenentat-
ge de la comunicació entre les persones. 
• Quins alumnes hi participen?  
Els alumnes que vam fer el crèdit variable de mediació a 
2n. ESO. Actualment hi ha mediadors en 3rt., 4rt. d’ESO  
i Batxillerat. 
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• Què passa si no s’arriba a cap acord? 
Si no s’arriba a cap acord, es posa en coneixement 
de les persones que han proposat la mediació a les 
parts implicades, és a dir, professor, tutor , coordina-
dor o equip directiu.  
• Quasi sempre acaba bé?  
El curs  passat, de 12  mediacions fetes, totes  van 
acabar amb acord i una vegada feta la revisió no hi  
havia cap problema entre els alumnes implicats. 
• Quins són els principals problemes amb què 

s’arriba a mediació? 
Especialment baralles o discussions a l’hora del pa-
ti, malentesos per terceres persones, etc. 
• De qui va ser la idea de fer mediació? 
Des del Departament d’Educació se’ns va proposar 
fer  un curs de mediació escolar l’any 2002, com  a 
centre pioner, En un principi aquest curs el vam fer 
els alumnes i professors de 3r. ESO i, també profes-
sorat interessat en aquests temes. 
• En quins centres es fa la mediació?  
Actualment la mediació és obligatòria en tots els 
instituts. Els centres que no han fet el curs de medi-
ació escolar estan formant-se. 
• Quan vam començar a fer mediació?  
Vam començar el curs 2001-2002, fent les pràcti-
ques, en un principi només al 2n cicle i després ja es 
va fer a nivell general. 
• Qui va proposar de fer mediació?  
Com he dit abans, ens van triar des del Departament 
d’Educació com a centre pioner de la mediació. 



Ensenya i comparteix moments amb els 
més petits: 

Torna “Joves fan de mestre” 

“Joves fan de mestre” és un 
projecte en el qual participen 
alumnes del nostre institut, 
fent classes de reforç als 
nens i nenes del CEIP Mes-
tres Montaña. 

 
Aquest curs 2006-2007, a principis de novembre, va tornar a començar 
“Joves fan de mestre”, un projecte on els alumnes del nostre centre a-
juden nens i nenes del CEIP Mestres Montaña a fer els seus deures. 
És voluntari per a tots els alumnes i es realitza al centre cívic de Can 
Bassa, els dimarts i els dijous de 17:30 a 18:30, encara que el mestre 
pot decidir si anar-hi dues hores a la setmana o només una. 
Hi ha, aproximadament, entre set i vuit mestres, amb predomini dels  
nois, que participen més en el  projecte.  
Els alumnes són dels cursos de tercer a sisè de primària, amb una 
quantitat de vuit a deu. 
L’assignatura que necessita més ajut és la de llengua anglesa, seguida 
de la de matemàtiques. 
En aquestes classes, també, un cop s’han acabat els deures, mestres i 
alumnes fan jocs, llegeixen, etc., o es fan diverses activitats.  
 
 

IES CELESTÍ BELLERA               PÀGINA 11             PETI QUI PETI 

Sara Cermeño 

Alumnes que van participar en “Joves fan de mestre “  
la temporada 2005-2006. 



Mireia Pérez: 
Una jove mestre 

Mireia Pérez, alumna de 4t d’ESO de l’IES Celestí Bellera, repe-
teix l’experiència de fer de mestra i ens concedeix una entrevista 
sobre el projecte.  

•    Què t’ha mogut a participar en aquest projecte? 
Un amic em va convèncer, ja que em va dir que era un projecte 
molt bo i que era una fantàstica oportunitat per ajudar nens i ne-
nes. 

• Què és el que més t’agrada de fer de mestra? 
Doncs la satisfacció que s’obté quan s’ajuda els altres. 
     • Quins valors aprens? 
Aprenc a tenir experiència, a compartir els meus coneixements i a 
ajudar els altres. 

 • En un futur, t’agradaria ensenyar a nens i nenes? 
A nens petits no, però a persones més grans potser sí. 

 • Com descriuries el que és l’ensenyament?  
L’ensenyament és transmetre els teus coneixements als altres i do-
nar tot el que tu saps perquè d’altres ho puguin aprofitar. 
     ● Recomanaries aquesta experiència? 
La recomano a tothom. És una experiència molt gratificant. 
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CEIP MESTRES MONTAÑA 
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Així que ja sabeu, lectors i lectores, si voleu ajudar els més petits i 
compartir un temps amb ells, participeu en aquest projecte on, a 
més d’ensenyar, aprendreu valors molt importants i us resultarà 
molt satisfactori! Només dues hores a la setmana! 
Apunta-t’hi! La teva ajuda pot fer molt de bé! 

L’alumne assignat a la Mireia es diu Àngel Stalin Ga-
vilanes i estudia quart de primària al CEIP Mestres 
Montaña. 
La Mireia l’ajuda a fer els deures, sobretot els de ma-
temàtiques i, si els sobra temps, fan altres activitats. 
L’Àngel l’escolta amb molta atenció i fa cas de totes 
les indicacions que se li donen i entre mestra i alumne 
hi ha una bona comunicació.  

La Mireia amb el seu alumne Àngel, al 
centre cívic de Can Bassa 
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El nostre institut participa en el projecte Escoles en xarxa. És un siste-
ma al qual poden accedir diversos centres de secundària per mitjà de la 
xarxa. 

Aquests centres han d’haver destacat en la pràctica del periodisme escolar, 
en l’ús de la llengua catalana, en la implicació de nous processos d’educa-
ció i, finalment, en la implantació en l’àmbit educatiu de les TIC. 

 I, com funciona? 

Doncs grups de diversos centres van penjant les seves notícies d’actualitat 
al bloc que tenen assignat.  

Els organitzadors d’aquest projecte són Vilaweb Escola, Catalana Escola, 
Valenciana-Federació d'Associacions per la llengua i la Direcció General 
d'Innovació Educativa i la unitat de Projectes TIC del Departament de la 
Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquest projecte és unir alguns cen-

tres de secundària de territoris de parla catalana virtualment. Per fomen-
tar el periodisme digital entre lectors i escriptors joves. Per donar a co-

nèixer al jovent la diversitat de la llengua catalana, per educar-los en no-
ves formes de treball i de comunicació i per incorporar més estratègies no-
ves al segle XXI. 

Al Celestí Bellera, especialment els alumnes de la revista, estem partici-
pant en aquest projecte, ja que és molt interessant i ens ajuda a descobrir 

 

 

Vilaweb: 
Una Xarxa de Periodistes. 

Daysi Sánchez 
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DEL SOL A L’ISTITUT: 
CENTRAL ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA 

Nored Abouti 

Al nostre institut hi ha unes plaques solars. Quin servei fan? 

Doncs és una instal·lació que aprofita l’energia que ens arriba del sol per 
convertir-la en l’electricitat que podem consumir a l’institut. Té una potèn-
cia de 3 kW. L’energia produïda s’envia a la xarxa elèctrica general. La 
companyia elèctrica, per llei, ha de comprar l’electricitat que produïm a uns 
40 cèntims/kWh. 
Les plaques estan col·locades a la façana sud de l’institut, integrades de for-
ma estètica a l’edifici, resultant-ne un element emblemàtic. 

construcció de les plaques 

Aquesta instal·lació té dos objectius. 
Per un cantó, un objectiu pedagògic: 
aquesta instal·lació servirà com a la-
boratori d’experimentació en energia 
solar per a l’alumnat, així com per a 
altres centres  de la comarca. L’altra 
objectiu és de demostració: volem 
mostrar la viabilitat tècnica de gene-
rar energia amb el sol des del nostre 
centre, sense contaminar. 
 

La instal·lació es va finança amb el Ajut del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya, Subvenció MINER (Ministeri d'In-
dústria i Energia) que gestiona l’ICAEN (Institut Català de l’Energia), la 
subvenció del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Cata-
lunya, l’ajut de l’Ajuntament de Granollers; l’ajut del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. Van pagar en total uns 36.000 euros.  
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Nored Abouti 

Què fas el cap de setmana? 

Hem realitzat una enquesta per saberquè fan els alumnes 

del nostre centre el cap de setmana. Com podeu veure, 

sortir amb els amics és el que més agrada als nostres 

companys, encara que connectar-se als videojocs o a in-

ternet també té molt d’èxit.  

A continuació podeu veure el resultat de la nostra en-
questa.  

Sortir amb els
amics
Jocs virtuals

Internet

Discoteca 

TV i cinema

Esports

Sortir amb el
xicot/a
Família

Dinar fora

Altres
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Carles Ventura: professor d’Educació Física  i encarregat 
de les activitats esportives 

ANEM A FER ESPORT!!! 

L’AMPA, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Granollers i amb l’ajut 

del Consell Català de l’Esport, ha organitzat les activitats extraescolars  

del curs 2006/2007 del nostre centre. 

 Aquestes activitats tenen dos objectius clars: que l’alumnat faci més acti-

vitats física, ja que només un 10% de l’institut fa esports extraescolars; i 

que hi participi el màxim de gent possible. 

 Aquest curs, per tant, hi ha la possibilitat de trobar un esport que permeti 

millorar la salut i la condició física.  

Dani Lopera 



El preu de la inscripció és de 69 euros per tot el curs. Es pot 

escollir més d’un esport, aconseguir una samarreta i el carnet de 

soci/a de l’Associació Esportiva Celestí Bellera i, a més a més, en 

el tercer trimestre es faran activitats com: tennis, tennis-taula i balls 

en els quals podran participar-hi els alumnes, els pares i els 

professors.  

Hi haurà monitors de l’Ajuntament que faran tot el possible perquè  

aquestes activitats agradin a tothom.   

També es poden demanar beques en cas que algú les necessiti.  
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Carles Ventura i Elisa Aróstegi (professors d’Educació Física) 
amb alumnes. 

Preus i monitors 
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Carles Ventura en una porteria de l’IES Celestí Bellera 

Dies i Horaris  

•  Bàsquet: dilluns i dimecres de 2/4 de 6 a 7 de la tarda. 
 
• Futbol sala: dilluns i dimecres de 17’30 a 19 hores. 
 
• Aeròbic:  dimarts i dijous de 2/4 de 6 a 7 de la tarda. 
 
• Handbol:  dimarts i dijous de 2/4 de 6 a 7 de la tarda. 
 
• Voleibol:  dimarts i dijous de 2/4 de 6 a 7 de la tarda. 
 
•  Bàdminton:  dilluns i dimecres de 2/4 de 6 a 7 de la tarda. 
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Un granollerí que tira amb arc  

Esther Gutiérrez Tuset 

A Vicente Gutiérrez, fa anys 
que li agrada el tir amb arc. 
Li mancava, però, una re-
vista que parlés del seu es-
port. Així, Vicente Gutiérrez 
se li va acudir  editar Revi-
Arco. 

Vicente Gutiérrez, amb un  
Exemplar de la revista Revi-
Arco 

1. Com se li va acudir editar ReviArco? 
Bé, les raons són dues: d’una banda, la meva afecció a aquest esport; 
d’altra banda, el meu ofici. La idea va sorgir un dia que em trobava 
en una de les arqueries on habitualment acostumo a comprar el meu 
material. Estava parlant amb en Francesc, propietari i amic, i amb en   
Josep, un amic comú. El tema de conversa era, precisament, la man-
ca de revistes d’aquest esport a nivell nacional. Arran d’aquella con-
versa, vaig fer un estudi de viabilitat i em vaig posar mans a l’obra.   

Vicente Gutiérrez exercint el 
seu esport. 
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2. Cada quant surt? 
La revista és d’edició bimestral. En l’estudi de viabilitat abans esmentat, es va 
veure que una de les condicions per a garantir la supervivència de la revista en 
els seus primers anys de vida, seria editar-la cada dos mesos. Està previst, en 
un futur proper, passar-la a edició mensual. Actualment ReviArco es ven el 
dia 15. 
 
3. Quants números se n’han editat? 
Se han editat 23, i en aquests moments estem editant el número 24. 
 
4. Per mantenir les publicacions, rep alguna ajuda? 
 Econòmicament no rebo cap tipus d'ajuda per part de cap organisme. Això és, 
perquè ReviArco és propietat de VGM Ediciones que és una empresa privada.  
 
5. Els arquers li envien articles? 
Sí, de fet, la col·laboració dels arquers i col·laboradors habituals és molt im-
portant. Qualsevol publicació, i molt especialment les publicacions especialit-
zades, agraeixen qualsevol tipus d’ajuda provinent del client final i molt espe-
cialment dels seus col·laboradors habituals. 
 
6. De quins temes tracta? 
ReviArco és una publicació especialitzada en el món de tir amb arc i, per tant, 
parla de tot el que està relacionat amb aquest apassionant món: material, com-
peticions, disciplines, modalitats, caça amb arc, tècnica, curiositats, etc. 
 
7. ReviArco té èxit entre els practicants d’aquest esport? 
L'acceptació de la revista per part de l’arquer és molt positiva. Naturalment, té 
detractors, però això és un fet natural i lògic, no crec que existeixi cap publi-
cació que no tingui públic, tant a favor com en contra. Per altra banda, crec 
fermament que s'aprèn molt de les crítiques dels detractors, ja que aquests et 
fan veure coses que no et mostren els teus incondicionals. 
 
8. On es pot adquirir la ReviArco? 
ReviArco només es pot adquirir en botigues especialitzades, camps de tir, 
clubs i, en general, en qualsevol lloc on estigui present el tir amb arc, però en-
cara no està previst vendre-la als quioscs. 
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Dani Pedrosa, fred, dur i lleuger 

Dani Pedrosa, el tricam-
pió de Moto GP 

Dani Pedrosa, té 20 anys, és 
tricampió del món i el pitjor 
malson de l'italià Valentino 
Rossi.  

Dani Pedrosa, tot i ser molt 
jove, ha trencat tots els rè-
cords de precocitat, inclosos 
els de Valentino Rossi. El jo-
ve pilot de l’equip de Repsol 
de Moto GP és qui ha acabat 
més vegades al podi en les 
carreres que s’han celebrat. 
Dani pot destronat l’hepta-
campió? Voleu saber per 
què? Doncs seguiu-me. 

1. Un noi predestinat a ser campió del món 
Amb només quatre anys, Dani Pedrosa va pujar a una Italjet 
50 i a partir d’aquell moment no va parar de progressar. Por-
tava la velocitat a les venes.  
 
2. El seu pare el va ajudar a millorar 
El seu pare, Antoni Pedrosa, va fer tot el que va poder per 
tal que el seu fill pogués complir el seu somni de córrer amb 
les motos.  
 
3. La perseverança va fer que no llencés la tovallola 
Tot i que era petit, era molt lluitador, constant i voluntariós 
mai no s’ha donat per vençut i no li importa qui és el seu ri-
val ni quina edat té. 
  

Esther Gutiérrez Tuset 
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4. Ha superat totes les etapes amb nota 
No penseu que en Dani Pedrosa ha arribat a ser pilot de Moto 
GP fàcilment. Ha hagut de superar les modalitats de motos de 
125 cc i 250 cc. Per arribar finalment al cim, a Moto GP. 
 
5. El tricampió assimila coneixements 
L’Alberto Puig, el seu manager, diu que quan li parla sembla 
que en Dani no li faci cas, però el que fa és assimilar els co-
neixements, per fer-los servir a la pista.  
 
6. Els dots d’observació  fan que aprengui com tothom 
Pedrosa ha crescut imitant Mick Doohan, un antic pilot austra-
lià  de Moto GP, (Iain Mackay, d’Honda, creu que és el seu 
hereu natural) i ara dissecciona Valentino Rossi. Per alguna 
cosa, Sete Gibernau, el seu company, l’anomena titani “perquè 
és fred, dur i lleuger.” 
 
7. Sap que Valentino Rossi el posarà a prova amb trampes 
En Dani diu que Valentino Rossi li pararà un munt de trampes 
per posar-lo a prova, com va fer amb Sete Gibernau. 
 
8. Primer, segon i tercer objectiu. Quins seran? 
El seu primer objectiu és agafar el control de la moto. Pedrosa 
fa mesos que treballa al gimnàs, a la pista, amb els seus tèc-
nics i Honda. Ell sap que el pilotatge d’una moto és molt difí-
cil; per això treballa tant. 
El seu segon objectiu és que Honda el consideri el número 1. 
Pedrosa s’ha guanyat els tècnics d’Honda, que han vist que en 
Dani ha arribat a ser tan bo com altres pilots, com ara Nicky 
Hayden, Valentino Rossi i Marco Melandri. 
I, per últim, el seu tercer objectiu és fer-se respectar a la grae-
lla dels campions. Les estrelles de Moto GP i els de la premsa 
local no donen cap possibilitat al jove pilot. Ell ho sap i vol 
demostrar de què és capaç.   
 
Des de l’IES Celestí Bellera desitgem el millor per a en Dani 
Pedrosa! 
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             UN MES DE DEJUNI 

ASSIA EL YAHYAOUI-
BRAHIMA  DIALLO 

 
 

 

Quan s’acaba el període del Ramadà 

tothom està content. Els homes i els 

nens van a la mesquita, al matí, amb 

vestits nous i fan pregàries. Després se 

celebra una festa que es diu ”Id al-fitr”. 

Les persones se saluden, es donen la 

mà, es fan un petó i es diuen: “Id-al-

FITR”; després fan un esmorzar amb 

galetes i beuen te, i, finalment, es fa un 

dinar . 

(brahi 

El Ramadà és el  novè mes del calendari musulmà  i el mes del de-

juni, que consisteix a no menjar ni beure res, des que surt el sol fins 

que es pon .Les persones que han de fer el Ramadà són de religió 

musulmana i són tots els homes i les dones a partir dels 12 anys ex-

cepte les dones embarassades o malaltes, les lactants que tenen po-

ca llet, els malalts molt greus i els ancians que estan molt dèbils, 

que poden menjar de dia. 

Durant aquest temps, un mes, es menja i es beu a la nit, de les 5:30 
de la tarda fins a les 6 del matí.   



La festa del Ramadà és obligatòria per l’Islam.  Es fa tots els dies d’a-

quest mes. Es recomana el dejuni en altres moments de l’any, però durant 

el Ramadà és estrictament obligatori per a tothom qui el pugui fer. A-

questa obligació constitueix pilars sobre els que es basa l’Islam . 

EL calendari musulmà té com a base el temps que hi ha des d’una lluna 

nova a la següent, és a dir, els 29 dies i mig que tarda la Lluna a circum-

dar la Terra i que anomenem mes lunar o sinòptic .L’any lunar musulmà 

consta de 12 mesos, cinc dels quals són de 29 dies i la resta de 30; el re-

sultat és  un any de 354 dies subdividit en els mesos següents. En el nos-

tre institut hi ha pocs alumnes que siguin àrabs o africans i que facin el 

Ramadà .Només n’ hi ha onze, entre els quals nosaltres, Assia el Yahya-

oui i Ibrahima Diallo. 
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Un grup de musulmans resant davant una mesquita. 



 A PUNT PER FER PANELLETS 
La Castanyada és una festa popular de Catalunya que se celebra el dia de Tots Sants, tot i que 

darrerament se n'ha desplaçat la celebració a la vigília d'aquesta diada, o a altres dies propers. . 

Prové d'una antiga festa ritual funerària. Consisteix en un àpat en què es mengen moniatos, 

castanyes, panellets i fruita confitada. La beguda típica de la castanyada és el moscatell. Pels 

volts d'aquesta celebració, les castanyeres venen al carrer castanyes torrades i calentes. En 

molts llocs, el dia de Tots Sants, els confiters organitzaven rifes de panellets i fruita confitada. 

Sembla que el costum d'ingerir aquestes menges -altament energètiques- prové del fet que 

durant la nit de Tots Sants, vigília del dia dels morts, es tocava a morts sempre seguit fins a la 

matinada; amics i parents ajudaven els campaners a fer aquesta dura tasca, i tots plegats 

consumien aquests aliments per no defallir. 

Se sol representar amb la figura d'una castanyera: una dona vella, vestida amb roba pobra 

d'abric i amb mocador al cap, davant d'una torradora de castanyes per a la venda al carrer. 
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He buscat la castanyera, 
l’ he buscada entre les cases, 

a les places, cantonades i carrers. 
 

Ha marxat la castanyera, 
ha marxat fa massa temps, 

només queda entre els núvols 
aquell fum i un suau alè 

de torrar castanyes velles 
i el record d’un fred serè. 

 
He buscat la castanyera 

l’ he buscada entre 
 les cases, 

a les places, cantonades i carrers. 
Ha marxat la castanyera, 

ha marxat fa massa temps… 
                                                      

 Poesia  anònima 
 

La castanyera, la imatge  que s’utilitza 
per representar aquest dia. 



COM FER PANELLETSCOM FER PANELLETS  

 
1. Bulliu les patates amb la pela, xafeu-les amb una forquilla i deixeu-les 

refredar.  
2. Mescleu-les amb les ametlles mòltes, afegiu-hi el sucre en petites 

quantitats i treballeu-ho amb l'espàtula de fusta, raspeu la pela de la 
llimona i afegiu-la-hi; treballeu la massa lleugerament amb les mans.  

3. Dividiu la massa en parts, segons les classes de panellets que vulgueu 
fer.  

4. Pinyons: formeu boletes, passeu-les per la fècula, la clara d'ou batuda i 
pels pinyons, pinteu la superfície amb rovell d'ou, amb un pinzell.  

5. Ametlla: formeu tires i després mitges llunes, passeu-les per la fècula i 
per la clara d'ou, cobriu-les amb les ametlles picades i pinteu-les amb ou.  

6. Coco: mescleu la massa amb la meitat del coco, formeu piràmides, 
passeu-les pel coco ratllat i pinteu només la punta amb l'ou.  

7. Xocolata: mescleu la pasta amb 25 grams de cacau en pols, formeu 
boletes i passeu-les per la clara i pel sucre.  

8. Unteu les plaques del forn amb margarina i poseu-hi els panellets.  
         Prèviament, escalfeu el forn a 220 Cº; introduïu-hi les safates i         

deixeu-ho coure de 10 a 12 minuts. Serviu-los amb safata de blonda, una 
vegada siguin freds. 

 
      QUE US SURTIN BÉ I BON PROFIT! 

PASSOS 

• Per a la massa:  
• 500 g. d'ametlles mòltes  
• 500 g. de sucre  
• 150 g. de patates cuites  
• raspadura de llimona  

• Guarnicions:  
• 100 g. de pinyons  
• 100 g. d'ametlles crues picades  
• 100 g. de coco ratllat  
• 25 g de cacau en pols  
• 2 ous  
• fècula 

INGREDIENTS 
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Un bon plat de panellets 

MANUEL RODRÍGUEZ YEPESMANUEL RODRÍGUEZ YEPES  



Equador és un país d’Amèrica del sud. Limitat al nord 
per Colòmbia i al sud i l’est per Perú. 
Jo vaig néixer a Quito, la capital, una ciutat gran habitada 
per 1.399.378 habitants. Està limitada per uns petits tu-
rons. Un rep el nom de Panecillo on es troba una repro-
ducció gegant de la verge de Quito. Un altre turó es diu 
l’Itchimbia. Aquests dos llocs són molt visitats pels habi-
tants de Quito.  A mi, personalment, m’agrada molt anar-
hi de nit, ja que des d’allà es pot apreciar clarament tot el 
paisatge i la il·luminació dels carrers i de les esglésies. 
A una zona anomenada Cruz Loma hi ha el telefèric que 
va ser inaugurat fa més o menys un any, i que ens permet 
pujar  en menys de 20 minuts uns 4.053 metres. A la part 
baixa del telefèric, hi ha un parc d’atraccions amb jocs de 
tots tipus. Si agafem l’autobús en direcció nord, en poc 
més d’una hora arribaren a La Mitad del Mundo. 
 
El passat 15 d’octubre es van celebrar les eleccions presi-
dencials a Equador. Amb la nova llei, també poden votar 
les persones que estan fora del país. Pels que estem aquí a 
Catalunya, el lloc per anar a votar va ser a Barcelona, a la 
zona de la Vall d’Hebron. 
El pròxim 26 de novembre es farà una segona volta per 
saber qui serà el nou president de la República.  

Daysi Sánchez 

Aquí  tenim el  telefèric de Quito,  
que té 18 cabines com les que po-
dem veure. Aquesta foto s’ha fet 
des de la part alta de la muntanya  
de Cruz  Loma. 

A conèixer una mica l’Equador! 
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Un Nadal equatorià! 

Daysi Sánchez 

Els primers dies de desembre tota la família acostuma a reunir-
se  per començar a guarnir l’arbre típic de Nadal i també s’acos-
tuma a fer el pessebre, amb pedres, terra, figuretes d’animals, 
figures de porcellana i, fins i tot, fonts d’aigua per tal que sem-
bli més real.  
Els dies anteriors al Nadal, aproximadament del 15 al 24 de de-
sembre,  es reuneix tota la família davant del pessebre i diu la 
novena, una oració. Les esglésies demanen que tothom ofereixi 
casa seva per pregar amb els veïns.  
Finalment, el 24 de desembre la família, amb amics, sopa abans 
de mitjanit. La tradició mana menjar pollastre amb salsa o ama-
nides amb arròs, blat de moro i vi per beure. Després del sopar, 
es reparteixen els regals. 
També es pot anar a la Missa del Gall, que se celebra just a mit-
janit. És una missa molt cerimoniosa i llarga. Normalment hi va 
la gent gran.  

Típic pessebre de Nadal que se sol  
posar a les cases.  
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Dnipropetrovsk: la ciutat a l’est d’Ucraïna 

La ciutat de Dniepropetrovsk (en rus) o Dnipropetrovsk (en 
ucraïnès) està situada al costat del riu Dnipro, a la part est  d’-
Ucraïna central. 

Dnipropetrovsk és el centre 
industrial, comercial i eco-
nòmic d’Ucraïna i ocupa en 
extensió el tercer lloc del 
país (405 km). Consta d’u-
na població al voltant d’1,1 
milions d’habitants. 

Dnipropetrovsk és una ciutat 
dinàmica i activa. És un  dels 
majors  centres industrials  
d’Ucraïna, amb un alt desen-
volupament tecnològic en el 
camp de la construcció de 
maquinàries, en la me-
tal·lúrgia, en el comerç i en 
l’ensenyament. Sobretot és 
conegut com el centre indus-
trial de l’aerocosmonàutica 
ucraïnesa. 

Vista del riu Dnipro des de la ciutat 

Vista de la ciutat des del riu 

          Estació Central de tren 
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Però, a part de les glori-
es obtingudes en la indústria, 
també  és conegut pel seu magní-
fic dic, per les avingudes amples, 
els seus monuments del passat, 
l’arquitectura i els seus parcs i 
jardins.  

Jardí al parc de Taras Shevchenko 

Les fortificacions militars 
que hi ha avui dia a la ciutat 
són conegudes des de mit-
jans del segle XVI. La nova 
ciutat va ser fundada el 
1776 pel  príncep rus Po-
temkim, per ordre d’Ekate-
rina Segona, i va ser ano-
menada Екатеrinoslav. 

Com a Catalunya, on la gent parla 
català i castellà, en aquesta ciutat 
també parlen dues llengües: rus i u-
craïnès, ja que abans aquesta zona 
formava part de la Unió Soviètica i 
tothom parlava rus. Després, però, 
Ucraïna va independitzar-se i van 
decretar com a llengua oficial del 
país la llengua ucraïnesa. El 90% de 
la població parla rus i 10% parla u-
craïnès, però l’ucraïnès el pot parlar 
el 75% de la població. 

Panorama del centre de Dnipropetrovsk 

    Vista de Dnipropetrovsk i del riu Dnipro 

        La casa de música orgànica   Illya Solyanik IES Celestí Bellera, Granollers 
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     UN NADAL  A  UCRAÏNA 

El Nadal és una festa molt important en molts països. Els ca-
tòlics el celebren el dia 24 i 25 de desembre, però els ortodo-
xos el celebren el dia  6 i 7 de  gener. A Espanya el Nadal  és 
una festa més important que el cap d’any, però a Ucraïna no.   

Per a la gent d’Ucraïna, el 
Nadal és una festa molt fa-
miliar i religiosa. Aquest dia 
la gent va a l’església. El Na-
dal ucraïnès té moltes tradi-
cions antigues, des del segle 
IV. Les famílies es visiten 
amb kutya (que és un men-
jar típic del Nadal). A taula 
cal que hi hagi dotze menges 
típiques d’aquests dies.  

Per Nadal els nens pe-
tits i la gent jove van a 
les cases dels veïns i 
canten unes cançons  
anomenades kolyadky 
i schedrivky. Les can-
ten a la svyat vechir, és 
a dir, des de les sis de 
la tarda, encara que 
també es poden cantar 
al matí.  

BON  NADAL  I  FELIÇ  ANY  NOU ! 
З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ ! 

Illya Solyanik 
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Las palabras poco cuestan en esta vida, 
Las letras poco valen sino son escritas, 

Y no tienen valor las lágrimas, sino son emotivas. 
 

Pero hay algo que siempre será importante, 
Algo que cuesta mucho en esta vida de infames,  

Algo que vale escrito o no, 
Dicho o silenciado, 

Transmitido en una mirada o con una canción, 
O como aquí, 

En este poema,  
En letras llenas de intención. 

 
Las palabras cuestan un alma, 

Las letras valen una intención escritas aquí, 
Y tanto valor que tienen tus lágrimas, 

Que me duele al verlas brotar de tus ojos. 
Porque algo que cuesta mucho en esta vida de vanidades, 

Algo que vale escrito o no,  
Dicho o silenciado, 

Transmitido en una mirada o con una canción,  
O como aquí, 

En este poema, 
En letras llenas de intención; 

 
Y es que te quiero decir, 

Desde lo hondo de mi corazón, 
Que eres, si más no, una amiga 

Y que todo importa … 
… si es realista. 

Y que nada importa … 
… cuando la palabra AMISTAD interfiere en la razón. 

Sheila Serrano Gabardino 

Racó de Poesia 



CAGA, TIÓ! 
Caga, tió, 
d'avellanes i torró; 
tant si cagues com si no 
et donaré un cop de bastó. 
Caga tió! 
 
 
 
Caga tió, caga torró 
d'ametlles i pinyó 
i si no cagues, 
et fotré un cop de bastó! 
      
 

     Caga, tió, 
l'avellana i el pinyó 
l'esclopet serà millor 
Pixa vi blanc,  
per les festes de Nadal 
Ara vénen festes festes glorioses 
menjarem conill 
i llebre si en tenim! 

                                                          Tió, tió, 
                                                          tronc de Nadal; 
                                                          caga torró 
                                                          i pixa vi blanc. 
     Tió, tió,                                                         

caga torrons                                                  
d'aquells tan bons                                         
crec al pare,                                                  
crec a la mare, 
no em pixo al llit, 
caga fora i ben seguit. 
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EL CÒMIC DE L’ESTHER GUTIÉRREZ 
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BON NADAL 

FELIZ NAVIDAD 

Щасливого Рождества 

Gabon zoriontsuak 

Joyeux Noël 

LYSTIG JUL 
AUGURI DI NATALE 

CHRISTMAS ALEGRE 

VROLIJKE KERSTMIS 

즐거운 성탄 

 داليم ديع

圣 快  
メリークリスマス 




