15 anys!
Enguany la coral de secundària de l’escola
fa 15 anys. Són 15 anys de grans emocions,
de moltes cançons, de concerts i actuacions molt diverses en llocs tan distingits
com la Sagrada Família de Barcelona, el
Monestir de Poblet, el Monestir de Montserrat, el Liceu, el Palau de la Música... Tot va
començar a partir d’una matèria optativa que s’oferia a secundària i va acabar
derivant en un grup coral estable que ha
demostrat
la
seva qualitat i
la seva vàlua
en més d’una
ocasió,
quan
ha obtingut el
primer
premi
en el concurs
nacional “Sons
i cançons” i
“Cantem el Nadal” organitzat
pel Congrés de
Cultura
Catalana.
En aquests 15 anys han passat per la coral
més de 300 cantaires, alguns d’ells encara
vinculats al món de la música. El pas per la
coral de secundària ha motivat en molts

casos
la
voluntat de
continuar
cantant i
ha acabat
materialitzant-se en
la formació
d’un nou
grup vocal,
Singfònics, que va començar l’any 2010 com
a coral d’exalumnes i que actualment s’ha
convertit en una formació vocal de qualitat
que camina de manera independent.
Celebrem, doncs, aquest 15è aniversari
amb nous projectes a l’horitzó: la col· laboració amb l’Orquestra de Mar de Mataró,
l’actuació a l’Auditori Municipal dins del Cicle
Coral “Terrassa Ciutat Coral” i una nova collaboració amb el projecte “Cors de Qualitat”
promogut per l’ACCAT que finalitzarà amb
l’actuació de la coral al Palau de la Música
la tardor del 2012. Nous projectes per a una
coral que ja fa temps que escriu la seva pròpia història gràcies al suport de tots vosaltres!
Olympia Villalba
Professora de música
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ESCOLA VIVA
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Mig curs
Ja hem fet la meitat del camí, aquest curs. Un camí que enguany fem sota el lema
“Caminem junts”. Alumnes, famílies, mestres, professors, personal d’administració
i serveis... Tots plegats en un recorregut que ens duu a estar personalment més
preparats i a ser socialment més solidaris!

EXTREBALLS
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Els dies previs a la celebració de la Diada de sant Jordi de l’any 2002, l’alumnat
de sisè de primària i el d’educació secundària va reflexionar sobre la desaparició
de les llengües, i va elaborar uns contes que ens condueixen a indrets fantàstics,
sovint extraordinaris tot imaginant un viatge fet a la recerca d’una llengua en
perill d’extinció… Podeu llegir-los en aquest llibre virtual: Caçadors de llengües.

ENTREVISTA

Entrevistem... José Antonio Fernández Frigola
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i ho has de fer de manera que la gent s’enganxi,
s’ho passi bé, i si és així segurament s’adona més del
que dius. I quan s’ha de
dir una cosa seriosa es diu,
evidentment, però penso
que és la manera, i de moment ho faig així i surt bé.

Des de fa molts anys, José Antonio Fernández Frigola, que
és policia municipal, visita
les escoles per fer educació
viària. Enguany, uns 11.000
alumnes rebran els seus consells.
Què et va impulsar a entrar al
món de la policia?
En principi jo era comercial,
viatjava molt, i sóc molt casolà. Llavors vaig buscar una
feina per estar a casa i em
vaig plantejar ser policia perquè així podria estar a prop
de casa i també estar en
contacte amb la gent.
Respecte a l’esforç que comporta ser policia, per a tu, què
és el més dur de la teva feina?
El més dur de la meva feina
és veure morir una persona
o anar a casa d’alguna família a dir-li correctament el
que ha passat, a dir-li que
t’acompanyi a l’hospital que
hi ha hagut un accident, això
per a mi és molt dur i penso
que no m’hi acostumaré mai,
ni jo, ni cap company meu.
Quan
fas
les
explicacions
d’educació
viària
sembles tranquil
i divertit
davant
la situació.
És així? T’agrada fer-ho?
Jo penso que per parlar amb
vosaltres ha de ser així. Jo no
puc explicar la llei de seguretat vial, o el reglament general
de conductors perquè amb
això l’únic que aconsegueixo
és que la gent s’adormi,
l’important no és el que expliques, sinó como ho fas;

Nosaltres et coneixem des
de petits perquè véns a
l’escola cada any a fernos una xerrada sobre
l’educació viària. Fomentes
aquesta educació a totes
les escoles de Terrassa o només a algunes en concret?
Anem a totes les escoles que
ho demanen, aquest any tindrem 11.000 alumnes, 47 escoles de primària i 20 instituts.
A totes les escoles que demanen aquest servei hi va la
meva companya Maite o jo.
Creus que has crescut com
a persona des que ets al cos
de policia?
I tant! He crescut gràcies
a vosaltres, perquè de
la mateixa manera que
jo us ensenyo, vosaltres
m’ensenyeu a mi. Jo penso
que és un carrer de dues
vies i això et fa
créixer,
t’enriqueix molt.

està viu, el trànsit canvia
cada moment, va de més
a menys o de menys a més.
Això vol dir que el trànsit no
té la mateixa forma sempre,

i mai t’acostumes al trànsit,
sempre has d’aprendre, i
pensar en els altres, no en
tu mateix només. Simplement amb educació, sense
molestar a ningú, i així de
mica en mica anirem fent.
Cada vegada som més
gent, cada vegada hi ha
més vehicles, i cada vegada l’espai és el mateix, per
tant la solució és ser educat,
compartint i no intentant
fer veure que ho sabem tot.
Sempre hem d’estar alerta,
vigilant, observant. La circulació és com la vida.

José Miguel Doménech i
Gemma Pérez
Alumnes de 4t d’ESO

Quines recomanacions els
faries als joves que tot just
comencen ara a conduir?
Primer, que no es pensin que
ho saben tot. Jo tinc 48 anys
i des dels 18 que condueixo,
i encara no sé conduir, perquè cada dia és diferent, no
hi ha cap dia igual, i penseu
que el trànsit és un cos que

