La Maternitat d’Elna
Dimecres 15 de gener, ha vingut l’Assumpta Montellà a fer-nos
una xerrada sobre la sortida, una historiadora que ha sigut
capaç de recuperar i divulgar una història que va passat fa 80
anys i que per desgràcia, segueix passant avui en dia.
En la seva tasca d’investigació va aconseguir trobar
testimonis impactants d’aquest fets, fins arribar a
l’Elisabeth Eidenbenz, coneguda per les dones que va treure
del camp d’Argelers com la Sra. Isabel, la infermera suïssa
que va crear la Maternitat.
La xerrada de l’Assumpta Montellà, que ens va tenir atrapats
durant una hora i ens va impactar emocionalment, va concloure
amb un missatge molt ferm i clar.
Tant la Isabel com l’Assumpta són partidàries que nosaltres,
els joves d’avui en dia, en ser fills de la democràcia, som
els que hem de lluitar perquè totes aquelles coses que van
passar fa 80 anys i continuen passant, deixin de passar.
Hem de lluitar perquè cap més dona sigui violada, silenciada,
humiliada, maltractada, ni perquè hagi de dir adéu al seu
fill o filla amb un petó de mare.
Hem de lluitar perquè els de dalt no deixin que persones
segueixin morint diàriament en el nostre mar, el mar
mediterrani, ni en qualsevol altre.
Hem de lluitar perquè els mitjans de comunicació ens informin
i no ens manipulin.
Hem de lluitar perquè les guerres mundials no siguin només en
les que moren els blancs.
Hem de lluitar perquè la nostra veu sigui escoltada, pels que
ja no hi són, perquè és legítim lluitar pel que creiem i
morir, morir és no viure lluitant.

Text: Maria Bautista Batx2

La música com
reivindicatiu

a

element

En aquesta ocasió la reflexió ha girat al voltant del paper de
la música com a element reivindicatiu. Els ponents han estat
la Sra. Gemma Recoder, promotora musical i directora del Canet
Rock, el Sr. Bernat Dausà, productor musical i mestre, i el
Sr. Klaus Stroink, músic i trompetista de Búhos. La taula ha
estat moderada per l’Andrea Pacha, antiga alumna de la
promoció Polder.
Els ponents han compartit interessants reflexions entorn de
la música, les quals han estat molt enriquidores pels nostres
alumnes. Ens han convidat a reflexionar en relació amb la
música com a element reivindicatiu, amb la finalitat de
construir coneixement i fomentar l’ esperit crític.
Els alumnes han gaudit moltíssim de l’ activitat i han pogut
participar de manera activa formulant qüestions del seu

interès.

L’Hivern
Demogràfic”,
conferència al CosmoCaixa
Aquest dilluns dia 9, els alumnes de 1r de batxillerat van
assistir a una conferència al CosmoCaixa emmarcada dins la
matèria de CMC. L’Albert Esteve Palós , director del Centre
d’Estudis Demogràfics, va dur a terme una xerrada titulada
“L’Hivern Demogràfic, centrant-se en la prospectiva de
l’envelliment de la població i dels fenòmens que afecten
l’estructura demogràfica. Les dades compartides van resultar
molt interessants i van cridar l’atenció de l’alumnat,
generant un clima de debat i una actitud optimista davant el
futur que els espera.
Acabada la conferència, el grup es va desplaçar fins al centre
de Barcelona per continuar amb la sortida, culminant la
jornada amb una ruta pel centre de la ciutat, amb l’objectiu
de conèixer i valorar el patrimoni cultural i històric
d’aquesta, tot aprenent a moure’s amb autonomia i
responsabilitat per Barcelona. El producte final d’aquesta
sortida han estat una sèrie de fotografies artístiques que es

presentaran al proper festival EFIM’20, organitzat per
l’Oficina de Gestió de Monuments del Departament de Cultura.

Índex de Desenvolupament Humà
El passat dijous 21 de novembre el professor del departament
de Geografia i del Màster de Formació del Professor a la URV,
Iban García-Borés, ens va fer una xerrada teòrica-pràctica
sobre l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH), i com analitzar
les dades que aquest índex ens proporciona. L’IDH és indicador
social del benestar d’una població i ens serveix per valorar
el seu grau de desenvolupament. El professor Iban ens va
presentar gràfiques comparatives sobre els diferents àmbits
que contempla l’IDH com ara la sanitat, l’ensenyament, la
discriminació de gènere, la mortalitat infantil o l’esperança
de vida, i a partir d’aquesta anàlisi els nostres alumnes van
poder entendre el grau de desenvolupament a molts dels països
del món. Al mateix temps vam poder pensar en possibles
solucions davant certes problemàtiques mundials, i prepararnos per una possible pregunta sobre aquesta temàtica a les
proves PAU. Una conferència molt interessant i un plaer poder
comptar amb un geògraf amb una gran trajectòria professional
en l’àmbit de l’educació secundària i universitària.

Les bactèries i la seva
resistència als antibòtics
Divendres 8 de novembre els alumnes de les classes Mare
Nostrum i Odissea van assistir a l’escola d’Esplugues i,
juntament amb els companys de 1r d’ESO d’allà, van escoltar
una conferència sobre la resistència dels bacteris als
antibiòtics. Aquesta xerrada està emmarcada dins els
continguts que s’estan treballant a la UT2.
Les dues científiques que van fer l’exposició van explicar que
hi ha bactèries bones i dolentes per a l’organisme i també van
mostrar als alumnes com es pot observar una bactèria al
microscopi i quines formes pot tenir.
Per altra banda també es va explicar on es poden trobar
aquestes bactèries i quines mesures bàsiques cal prendre per
tal d’evitar-ne el contagi.
Després de la xerrada van compartir una estona de lleure amb
els companys de 1r d’ESO de l’escola d’Esplugues.
Va ser una jornada molt profitosa.

Conferència sobre virus i bactèris-1920 de comunicaciogpv

Conferència sobre recerca i
investigació històrica
El seu objectiu va ser donar a conèixer als nostres alumnes
del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials les fonts
documentals adients i els mecanismes per a desenvolupar un
treball de recerca relacionat amb la investigació històrica.
Va il·lustrar-nos sobre diferents arxius històrics, i sobre la
documentació històrica que poden trobar als arxius. Ens va
parlar de l’estat de conservació dels documents, i dels riscos
que hi ha a l’hora de mantenir la documentació en bon estat.
Els alumnes van poder evidenciar la importància i la gran
tasca que duen a terme els arxius, i en relació a la recerca,
el gran valor de poder consultar fonts primàries per dur a
terme una investigació.
Per altra banda, el Sr. Alfredo ens va explicar la
investigació que ha fet sobre la construcció de galeres a les
“Reales Ataranzas” de Barcelona durant els segles XVII i
XVIII.
Una conferència molt interessant i un plaer poder comptar amb
un historiador amb una gran trajectòria professional.

Segona
conferència
ciències
per
al
contemporani

de
món

El passat divendres 3 de maig els alumnes de 1r de Batxillerat
de la nostra escola, juntament amb els seus companys
d’Esplugues, van assistir a una conferència al CosmoCaixa en
el marc de les activitats dins l’assignatura de Ciències per
al món contemporani.
La xerrada, a càrrec de la doctora Anna López i Sala, portava
per títol Parlem de neurociències, trastorns d’aprenentatge i
neuropsicologia aplicada, i va despertar l’interès dels
alumnes, que van estar atents i encuriosits tota l’estona, i
van fer nombroses preguntes al final.
CMC Conferència 1r Batx-1819 from Pere Vergés

Conferència a l’IEC
Els alumnes de 1r de Batxillerat van anar a l’IEC per escoltar
la conferència titulada Les
possibilitats
terapèutiques
de
les
nanovesícules
extracel·lulars, dins el marc d’activitats de CMC,
pronunciada per la doctora Marta Monguió, antiga alumna de la
nostra escola.
La xerrada, sobre la interacció entre les cèl·lules, va ser
seguida amb interès pels nostres alumnes,

que van prendre nota de totes les explicacions de la doctora
Monguió.

Conferència a 2n Batxillerat
de Geografia
El passat dijous 14 de febrer el professor del departament de
Geografia i del Màster de Formació del Professor a la URV,
Iban García-Borés, ens va fer una xerrada sobre l’IDH, les
proves PAU de Geografia i les sortides professionals
d’aquesta. IDH com a indicador social del benestar d’una
població ens serveix per valorar el grau de desenvolupament.
Aquest índex contempla diferents indicadors com ara, la
sanitat, l’ensenyament, la discriminació de gènere, la
mortalitat infantil, l’esperança de vida… Mitjançant gràfics
comparatius de diferents països varen poder analitzar les
diferents variables i casuístiques que es generen i apuntar a
possibles solucions en cada cas. També varen estar parlant de
les proves PAU de Geografia del nou format que han adoptat i
de la incidència en les preguntes de selectivitat de

l’IDH. Així com, de les sortides professionals de la
Geografia. Aquest punt els va interessar particularment per la
desconeixença que en tenien i les possibilitats que oferia.

Ens visita Assumpta Montellà
Montellà

va

narrar

amb

emoció

les

històries

de

molts

testimonis d’exiliats, amb qui ha compartit llargues
converses. Va posar èmfasi en la pobresa i les necessitats que
van patir els que fugien de la Guerra Civil espanyola, alguns
dels quals van anar a parar al camp de refugiats de la platja
d’Argelers.
Va explicar que algunes d’aquestes converses la van portar a
descobrir el personatge de l’Elisabeth Eidenbenz, la infermera
impulsora de la Maternitat d’Elna, que va fer una gran tasca
humanitària en salvar la vida de 597 nadons i les seves mares
rescatant-los del camp d’Argelers i acollint-los a la
maternitat.
Montellà va aprofitar l’ocasió per fer una crida a obrir els
ulls davant la situació dels centenars de persones que fugen
de la guerra siriana, establint un paral·lelisme entre aquells
i aquests refugiats.
La xerrada va ser el primer dels actes emmarcats en el conjunt
d’activitats relacionades amb la sortida a l’exili que
realitzaran els alumnes el mes vinent.

