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sodoma, go-
morra i Salou
Salou podria passar a la història com una nova ciu-
tat dels pecats. Si més no, això és el que considera 
al diari britànic Telegraph , que el passat mes va 
publicar un article sobre el Saloufest titulat «Sodo-
ma, Gomorra i Salou». Al text, del periodista i enviat 
especial a la festa, Iaian Hollingshead, es descriuen 
les escenes i anècdotes més curioses de la trobada, 
que va aplegar 5.000 estudiants britànics a la costa 
catalana. Hollingshead treu ferro a les crítiques al 
Saloufest i admet que Salou «podria ser qualsevol 
poble provincià d’Anglaterra un dissabte a la nit». 
De fet, l’article destaca com una «gran diferència» 
el fet que a la festa a la Costa Daurada «no hi ha 
hagut cap agressió en tota la nit».
L’associació entre joventut i descontrol sembla estar 
directament relacionada sovint amb el rebombori me-
diàtic. Secundèria té una altra visió dels joves espor-
tistes i, per això, volem parlar de l’esforç que han de 
fer per poder combinar els estudis amb la passió per 
l’esport. Parlem en aquest número amb l’Adrià Arbués 
que ha fet un treball de recerca sobre la «Digita- l i t -
zació d’una pissarra d’entrenador de 
bàsquet». La revista no vol tampoc 
descuidar la seva part més lúdica 
i us ofereix un reportatge sobre la 
creació dels videojocs. 
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des del Pac man al fifa 11 passant 
pels sims els videojocs han ocupat 
un lloc important en la vida de 
tots el joves. es podria dir que 
molt poca gent no sap què és un 
videojoc. el que no tothom pot 
saber és com se’n crea un.
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5 errors monumentals de 
pel·lícules famoses
Aquests són els 5 errors més colossals que 
s’han vist a pel·lis com Pirates del Carib, 
Troia o Gladiator...+info 

Piqué i el seu «piquet» 
paralitzen el país 
La revista Cuore ha publicat una foto de 
Gerard Piqué amb un paquet sospitosament 
gran...+info

Tot i que Justin Bieber sabia que 
la seva xicota, Selena Gómez, 
estava a primera fila del concert, 
va fer pujar una fan a l’escenari 
i després de regalar-li un ram de 
flors va aprofitar per coquetejar 
amb ella. No és la primera 

vegada que el canadenc aprofita 
per coquetejar amb les seves 
fans. Sabem que això forma part 
de l’actuació, però també es 
comenta que a Selena Gómez 
no li fa gaire gràcia…
A més, recentment hem sentit 

rumors que asseguren que la 
parella podria està passant 
un moment complicat. Ja fa 
setmanes que en Justin no li 
escriu cap missatge d’amor al 
Twitter a Selena. S’ha acabat 
l’amor?

Comentaris dels internautes:
@Alba_Belieber: Sí, va pujar 
a una noia a l’escenari. Però si 
jo fos la Selena no m’enfadaria 
perquè només li fa el paperet... 
Després no parlen ni es donen el 
número de mòbil.
SpainMissesBiebs: 
Siusplauuuu! Que hagin acabat! 
:D
Claudia0497: Ho sento per la 
Selena, però ell no deixarà a les 
seves fans per ella, ha ha!

+info: adolescents.cat

A Justin Bieber li encanta 
coquetejar amb les seves fans 

Selena Gómez està farta que el seu xicot es passi el 
dia envoltat de fans mentre ella no hi és?

Així era Robert 
Pattinson de petit
Tots guardem fotografies de quan 
érem petits i que ens transporten 
a una etapa de la nostra vida que 
segurament no recordem i que 
acostumen a sorprendre’ns. Aquí 
teniu un parell de fotos de Robert 
Pattinson quan era petit. Una amb 
la seva bicicleta i un altra lluint 
uniforme escolar.

+info a:

Intenta tenir el el llum de la 
pantalla al més baix possible.

És millor utilitzar el ratolí 
integrat al portàtil i que 
funciona amb els dits que 
no pas un ratolí extern 
connectat per USB.

Els videojocs i els vídeos es 
mengen la bateria que dóna 
gust. Evita mirar vídeos a 
pantalla completa.

De fons de pantalla posa’t 
una imatge amb pocs colors. 
Com més varietat de colors 
més bateria gastes.
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Llegeix els 6 consells 
que falten a:

Concert de Justin Bieber

http://www.adolescents.cat
http://www.adolescents.cat
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http://www.adolescents.cat
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Hi ha tres punts forts que es repeteixen, avui dia, 
a qualsevol entrevista de treball i que pot donar 
avantatge a qualsevol candidat davant la resta: 
el perfil acadèmic, l’experiència professional i la 
internacionalització del currículum.

eserP Business school, amb més de 25 anys d’experi-
ència al sector de l’ensenyament, et prepara per poder 
complir amb aquests punts forts de cara al teu futur la-
boral. situada al centre de Barcelona, al carrer girona, 
24, molt a prop de Plaça catalunya i Passeig de gràcia, 
i ben comunicada per tren, metro i bus, eserP et dóna 
l’opció de poder cursar estudis de nivell universitari 
molt atractius de cara a poder desenvolupar una activi-
tat professional amb total garantia d’èxit.

FoRmACIó uNIvERSITàRIA 
PERSoNAlITzADA I ACTIvA
qualsevol estudiant a eserP desenvolupa un pla d’es-
tudis que el porta a especialitzar-se en qualsevol de les 
següents especialitats: direcció d’empreses; Publicitat, 
màrqueting i relacions Públiques; turisme i disseny 
gràfic. tot això, amb la possibilitat de finalitzar aquesta 
etapa universitària obtenint un grau en les àrees d’ad-
ministració i direcció d’empreses o Publicitat, comuni-
cació i relacions Públiques, o cursant un Bachelor.

no podem oblidar que aquests programes es desenvo-
lupen en un clima de total  proximitat i personalització. 
els alumnes agraeixen rebre una atenció personalitza-
da i una actitud receptiva per tots i totes que hi treba-
llen. els coordinadors d’estudis es converteixen en un 
referent acadèmic, professional i, fins i tot, personal. i, 
juntament amb la resta de personal d’eserP, t’acompa-
nyen en el que suposa la gran aventura universitària.

PREPARANT-TE PER Al FuTuR lAboRAl
a més a més, eserP t’obre les portes al món laboral des 
del moment en què comences a cursar els teus estu-
dis, ja que disposa d’una borsa de treball pròpia amb 
gran mobilitat i que genera un gran nombre d’ofertes 

laborals setmanals. una borsa de treball que et dóna 
la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses, així 
com un servei continu un cop finalitzis els teus estudis. 
aquestes pràctiques són les que aportaran al teu currí-
culum l’experiència professional prèvia a la que abans 
ens referíem.

la professionalitat també ve garantida pel nivell del 
professorat d’eserP, ja que treballen al sector de la 
matèria que imparteixen. això que fa que no s’aprengui 
només la teoria sinó que l’alumnat també pugui tenir 
una visió directa i professional sobre allò que s’està im-
partint. la professionalització del professorat permet 
que la metodologia que s’imparteix a eserP sigui total-
ment teorico-pràctica, fet que permet un aprenentatge 
real dels estudis que es cursen.

lA INTERNACIoNAlITzACIó: GARANTIA DE l’èxIT
un altre factor que caracteritza els estudis d’eserP és 
el seu alt nivell d’internacionalització. aquest factor 
dóna als nostres estudis un valor addicional, i més si 
tenim en compte que la majoria d’empreses valoren 
no sols els coneixements d’idiomes sinò també que 
el candidat domini un segon idioma a nivells molt 
més específics.

la internacionalització es veu reforçada amb la possibi-
litat d’obtenir un “bachelor”, un títol oficial britànic que 
compleix amb la normativa de Bolonya i que reportarà 
un valor addicional al teu curículum acadèmic, junta-
ment amb els diferents diplomes internacionals als que 
es tenen accés, així com el cursos d’estiu que es poden 
fer a l’estranger, gràcies als diferents acords amb uni-
versitats d’arreu del món.

coneixement, preparació i perfil internacional: les claus 
que t’obren les portes a l’èxit com a professional.

textos: eserP / fotos: eserP
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“ESERP t’obre les portes 

al món laboral des del 

moment en què comences 

a cursar els teus estudis”

més de 25 anYs d’experiÈncia aL sector de L’ensenYament

ESERP: formem líders, 
marquem la diferència

“Els coordinadors 

d’estudis es converteixen 

en un referent acadèmic, 

professional i, 

fins i tot, personal”

http://www.eserp.com/
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TaL COm Raja

Nom complet: Bruno Oro i Pichot.
Data de naixement: 4/8/78.
Un grup de música: Goldfrap.
Una pel·lícula: Gran Torino.
Un llibre: De que parlo quan parlo de córrer, de Murakami.
Una mania: posar-me crema de cacao als llavis.
Una qualitat: la perseverància.
Un somni:  Tocar al Palau de la Música.
Un viatge: Kenya.
Tens fama de ser molt... histèric.

tot i ser conegut per les seves in-
terpretacions a la televisió i al te-
atre, Bruno oro, és un artista poli-
facètic. fruit d’aquesta inquietud 
artística neix Tempus Fugit, el seu 
segon disc. música i lletres són 
obra de l’actor que ens apropa la 
seva faceta més íntima.

Tempus fugit és el segon 
disc que treus. Com va ser 
l’experiència del primer? I 
en quina mesura has cres-
cut com artista?
l’experiència del primer 
va anar molt bé perquè 
per mi va ser com des-
virgar-me, matar fan-
tasmes. vaig compro-

var, també, que la carrera 
d’actor la puc compagi-
nar amb la carrera de 
cantant i compositor. el 
primer, per ser un disc 

en italià, es va vendre molt 
bé i vaig tenir bon feedback de 
tothom, de gent que li havia agra-
dat musicalment.

I el segon?
en el segon disc volia fer un pas 
més enllà i cantar en català, caste-
llà i italià i madurar musicalment. 
en aquest sentit, anar a nova York 
va ser una gran idea del productor. 
Jo estava de vacances, estava tran-
quil, no estava gens dispers. estic 
molt orgullós del resultat. 

En quina mesura la música t’ha 
ajudat en la interpretació?
Per actuar al teatre i fins i tot a la 
televisió és molt important la mú-
sica, el ritme i la cadència. Ja no 
diguem la imitació, quan vols imi-
tar un personatge és una veu, és 
un ritme, una repetició. al revés 
també passa. Per actuar en un es-
cenari és indispensable connectar 
amb el públic. es nodreixen els 
dos àmbits. 

Què és el millor i el pitjor de la teva 
professió?
crec que en els dos casos el meu 
defecte és la impaciència i l’auto-
exigència. sóc massa exigent i em 
jutjo massa des de fora. 

Això és el pitjor o el millor?
això no és gens bo perquè en aquesta 
professió per avançar has d’equivo-
car-te, has de cometre errors i si vigi-
les massa de prop no et permets tenir 
ni errors ni encerts. ara estic aprenent 
a relaxar-me i a dir-me, «no passa res 
si m’equivoco, si desafino». 

Continues també fent de CR7 i de 
mas a Crackòvia i Polònia. Com va 
enguany?
exacte, amb la família soler (riu). 
aquest any amb Polònia és un dels 
millors per a mi. amb el personat-
ge de l’artur mas i el protagonisme 
que ha pres m’he motivat molt. el 
nivell de guió de Polònia d’aquest 
any és brillant. 

Què és per tu la interpretació?
la interpretació és observació i ca-
tarsi. És el que deia el lorca, «hay 
que salir de cacería», ell ho deia per 
escriure poesia. es tracta d’anar a 
buscar els teus fantasmes. en la nit 
d’un mateix cal buscar les obsessi-
ons, les pors, les alegries. això és la 
interpretació, cercar dins teu per des-
prés treure-ho fora i compartir-ho. 
sempre has de partir d’una cosa teva 
i amplificar-la molt. la interpretació 
encara crea molta inseguretat. 

Fins i tot amb la comèdia sents 
aquesta inseguretat?
sí, fins i tot amb la comèdia. la 
gent banalitza una mica l’actor cò-
mic i si un actor no fa comèdia, no 
pot fer drama. 

T’emportes el personatge a casa?
sí, ho faig. inevitablement. És com 
el cuiner que, un cop a casa, quan 
cuina prova receptes. 

I al disc, què hi podem trobar?
sóc molt eclèctic, hi canto en tres 
llengües. el que li donarà unitat al 
disc és el directe. És un disc molt 
intim en què tracto temes molts 
personals com la mort, la sole-
dat, la nostàlgia, la dispersió i la 
superficialitat. Per això l’he ano-
menat Tempus fugit, perquè alho-
ra és una angoixa de la qual sóc 
víctima, d’aquest temps que pas-
sa volant i que s’escapa. en certa 
manera també és un homenatge 
a la música que m’agrada com el 
jazz i el blues. 

la música l’has feta tu?
la música i la composició són me-
ves. això m’agrada remarcar-ho 
perquè és possible que hi hagi 
gent que no s’ho cregui. sovint 
quan es veu un actor que treu un 
disc o que fa alguna cosa que se 
surt del registre que habitualment 
fa, se sent a dir «segur que li han 
fet». És molt injust. la gent no és 
conscient de la pedra que hem 
arribat a picar per ser on som. Jo 
porto des dels 12 anys tocant el 
piano i barallant-me amb l’instru-
ment i la frustració. 

Creus que la immediatesa amb la 
qual s’accedeix a la música la ba-
nalitza?
m’agradaria dir-li a tothom que va-
gin a concerts, que l’escoltin en di-
recte. la música s’està banalitzant 
tant que és com si només pogués 
passar a través d’un cable o d’un 
arxiu. la música realment s’ha de 
veure i viure, és una experiència 
catàrtica. en el meu cas estic pre-
parant un espectacle que és musi-
cal i teatral, en el qual poso tota la 
carn a la graella. 

textos: diego giménez (redaccio@edicat.cat)

fotos: Banc d’imatges
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«La interpretació 
  és observació i catarsi»

 Bruno oro 

L’actor català, famós per les seva faceta interpretativa, 
presenta el seu segon disc 
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GuIllAmINo
Fang 
(BankRobber) Electrònica
A partir de l’analogia entre els 
mots ‘fang’ i ‘funk’, Guillamino 
construeix un àlbum on recu-
pera la seva faceta més ball-
able, la que el connecta amb 
el soul i el so dels sintetitza-

dors dels anys vuitanta. Enregistrat i mesclat entre l’Alt Empordà 
i Barcelona amb l’ajut inestimable d’un vell orgue Casio CZ5000, 
Pau Guillamet presenta una col·lecció de cançons càlides, que 
semblen ideades per animar les hores més bandarres de clubs 
de dubtosa reputació. Destaca la veu de Bikimel a “Viratge”, la 
deriva cap al hip-hop a “Help Me”, en el marc d’un homenatge 
a les sonoritats de George Michael, Prince o Pet Shop Boys. 
ROGER PALÀ

RAPSoDES
Ouiea
(MesdeMil) Hip-hop
La proposta fresca i desenfa-
dada que vam descobrir en el 
primer treball de Rapsodes 
evoluciona a base de produc-
cions molt més treballades 
i madures, en què el grup 

cerca nous camins per al seu hip-hop orgànic. Els MC Kapoll i 
Andreu Laguarda es confirmen com a cronistes incisius i sense 
pèls a la llengua de la crua realitat valenciana, en cançons com 
“Aquí te pillo, aquí temazo” o “Es veu vindre”. La cantant Mireia 
i la seva veu sensual omple de soul temes com “Adolescència” 
i aporta un punt picantó a “Calentúria”, una peça que es desen-
volupa a ritme de reggaeton. Consistents i amb més coses per 
explicar, Rapsodes es confirmen com un valor en alça. R.P. 

xAvIER bARó 
La màgica olivera
(Klhämor Records)Cançó-
folk
Onze cançons plenes de mà-
gia i bellesa. Tot i el tarannà 
solitari de Xavier Baró, en 
aquest disc es fa acompanyar 
a “La Catedral de Joglaria” de 

Meritxell Gené, Heura Gaya (gralla), Jordi Gasion i Miquel Àngel 
Tena. Tot un himne per als cantants de Ponent. Baró hi canta: 
‘Pel camí equivocat anem contra corrent, cantant tal com resem 
i somiem pels carrers on la gent no ens veu i la terra és solfeig’. 
Xavier Baró troba ‘l’arrel més fonda’ al subsòl, i convida Cata-
lunya a sentir-s’hi identificada. A més d’aquests sentiments de 
marginació per part de la capital i del capital –no només localit-
zats a Ponent–, el disc conté cançons de l’alçada d’un campanar 
que han de ressonar arreu, com “Bac de Roda” o “Per Sant Blai”. 
HELENA MORÉN ALEGRET

francesc ribera ‘titot’ ha titulat amb 
una frase dels Pastorets d’en Pitarra 
una de les cançons del nou disc de 
Brams: “no és pas boig qui a casa tor-
na”. el tema parla sobre el seu retorn a 
Berga, la seva ciutat natal, on torna a 
residir després d’anys de periple vital. 
Però també es podria aplicar a la de-
cisió de refundar el grup sis anys des-
prés d’haver posat punt i final a la seva 
trajectòria. Oferta de diàleg (música 
global, 2011) és l’onzena referència de 
Brams i el primer disc d’estudi del grup 
des d’Energia (discmedi, 2003), però 
el podrien haver editat l’any després 
d’haver plegat i ningú no hauria notat 
la diferència. titot i companyia han pa-
rit dotze cançons noves que conserven 
l’essència dels Brams més corrosius, 
sent conscients, però, que els anys no 
passen en va i que aquest país, en poc 
temps, ha canviat molt.
“tots els grups que es desfan i després 
tornen fan discos de merda. És una llei 
natural, i contra les lleis naturals no 
s’hi pot fer res”, ironitza en titot. “Per 
sobreposar-nos-hi hem mirat de fer 
el disc que hauríem fet l’any després 
d’haver plegat”. Per això el cantant i 
compositor de Brams assegura que 
ha dedicat més temps a pensar què 
havia de fer amb el grup que no pas a 
la producció específica del disc. “en el 
nostre cas, tenir temes per fer bones 
cançons és sempre el més important, 
fins i tot abans de posar-nos a com-
pondre. Brams dóna un valor especial 
a les històries que explica, un valor que 
la majoria de grups no tenen. això no 
vol dir que la majoria de grups facin lle-

tres dolentes, perquè si ets bo, sense 
donar-hi importància i amb un cop de 
tita pots parir una bona lletra. Però tot 
sovint sento grups que no tenen res a 
dir a les seves cançons. nosaltres cre-
iem que l’art és expressió, per tant, el 
primer és tenir alguna cosa per expli-
car. m’ofèn sentir cançons que no ex-
pliquen res. si algú canta és que recla-
ma la teva atenció. com a mínim que 
t’expliqui alguna cosa”. 
aquesta idea sobre la cançó és el que 
ha dut al grup de Berga a titular el seu 
nou disc disc Oferta de diàleg. a quin 
públic es dirigeix, però, aquesta con-
versa? “quan fas una oferta de diàleg 
la fas en general. Però no ens volem fer 
il·lusions. Brams tenim accés a un sec-
tor restringit de la població, que és la 
gent que s’ha interessat per nosaltres 
en algun moment. no hem estat mai un 
grup invasiu. avui en dia hi ha el tòpic 
de dir que la informació és més lliure 
que mai perquè existeix internet, i tam-
bé que amb la xarxa és més fàcil difon-
dre la música... Però això té trampa. al 
bar tenen en cuní endollat a tota hora, 
quan no alguna cosa pitjor. a la ràdio 
del taxi hi ha la cope, i al bar El Periódi-
co i no pas la Directa... amb Brams pas-

sa el mateix: ara tornem, però tranquil, 
que si no fas el gest, no serem nosal-
tres els que entrarem a casa teva”.
musicalment, Oferta de diàleg és 
un disc cent per cent Brams. rock, 
reggae, ska... una aposta sobre segur? 
“no hem volgut fer experiments. si tor-
na Brams, la gent espera un disc cent 
per cent Brams, que és el que hem fet. 
entre els temes destacats, la cançó 
que obre el disc, “inauguració”, dedi-
cada a Jiménez loantos. “losantos és 
l’espanya que justifica el franquisme 
i representa una democràcia perver-
tida que és hereva d’un règim crimi-
nal. no volíem emprar l’insult directe, 
com havíem fet amb el rei a “quan 
t’imagino cagant”. al final hem fet una 
cançó molt trinca, fins i tot instrumen-
talment. Hi ha una connexió directa 
amb el seu “visca nostramo”. quan 
vam començar amb Brams teníem tres 
referents clars: Kortatu, lluís llach i la 
trinca. la ironia és una gran eina per 
encarar cançons”. 

text: roger Palà - foto: Juan miguel 
morales 

 deria.cat

No és pas boig qui 
a casa torna

 Brams 

http://www.enderrock.cat/


http://blogs.catradio.cat/generaciodigital


A la darreria del mes de maig se 
celebrarà el lliurament de premis de 
la tercera edició del concurs sobre 
seguretat viària que s’ha consolidat 
com una plataforma de referència 
on els joves poden dir la seva. 

«Joves i conducció 2011» ha estat un 
èxit de participació amb més de 800 
competidors d’arreu dels territoris de 
parla catalana. centenars de fotografi-
es, vídeos i relats han plantejat reflexi-
ons serioses i debats actuals sobre la 
seguretat a les nostres carreteres i la 
responsabilitat que hi tenim. els par-
ticipants han demostrat, una vegada 
més, que són creatius, que volen dir-hi 
la seva. només necessiten un espai on 
poder expressar-se i «Joves i conduc-
ció» ha estat el mitjà perfecte per cana-
litzar les seves inquietuds.

la temàtica del concurs ha incidit en 
la importància de la reflexió sobre la 
seguretat viària i el motocivisme.  ca-
talunya és un referent europeu en l’ús 
de la motocicleta. Hi ha 173 motos per 
cada 1.000 habitants. la fundació  
racc, en col·laboració amb l’ajunta-
ment de Barcelona i la guàrdia urbana 
ha  realitzat un estudi sobre l’acciden-
talitat del col·lectiu  de motociclistes, 
i una de les  principals conclusions 
obtingudes de l’estudi  destaca que el 
risc de patir un accident amb motoci-
cleta és 8 vegades superior al del cot-
xe. Per tot això, «Joves i conducció» va 
proposar el motocivisme com a eix de 
la quarta edició del concurs.

textos: redacció (redaccio@edicat.cat)

fotos: Banc d’imatges

  deria.cat

jOVES i CONDUCCiÓ

La revista Secundèria, el RACC i el Servei 
Català de Trànsit van convocar a principis 
de febrer  la tercera edició del concurs JO-
VES I CONDUCCIÓ amb l’objectiu, a través 
d’un concurs, de fomentar el talent creatiu i 
el treball en equip de l’alumnat de segon ci-
cle d’ESO, batxillerat i cicles formatius amb 
afició per l’escriptura, la fotografia, la música 
i el vídeo, seguint les activitats que el RACC 
proposa sobre la Seguretat Viària i l’assig-
natura Educació per a la ciutadania. 
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L’aventura
el concurs de relats, fotos, vídeos i cançons enfila la recta final amb 
un gran éxit de participació

El concurs es desenvolupà a través del 
web www.jovesiconduccio.cat, on cada 
participant registrat hi penjava relats breus, 
fotografies, vídeos o cançons per a cada 
una de les categories que es proposaven 
relacionades totes amb la responsabilitat 
vial, la seguretat a la carretera i el foment de 
la consciència social entorn dels accidents 
de trànsit. La participació era individual o en 
grups de fins a tres persones. A més a més 
dels premis per categoria, la classe que més 
i millor participi guanyarà UN VIATGE A FU-
TUROSCOPE. 

Les obres guanyadores seran escollides per 
un jurat format per escriptors, fotògrafs, pe-
dagogs i  experts en les diferents disciplines, 
que valorarà la qualitat literària dels relats, 
l’originalitat dels vídeos i cançons, la crea-
tivitat estètica de les fotografies, el disseny, 
i l’adequació a les categories proposades. 

arriba a la seva fi

http://www.eserp.com
http://www.jovesiconduccio.cat
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Idiomes,  
la clau del futur

http://www.naciodigital.cat


És per això que et proposem dife-
rents activitats que t’ajudaran a 
assimilar d’una manera amena la 
gramàtica, l’entonació i la pronun-
ciació de l’idioma que estiguis es-
tudiant o que vulguis estudiar:

- mira les pel·lícules en versió origi-
nal. si vols, la primera vegada que 
la vegis pots fer-ho amb subtítols 
per poder entendre la trama, però 
la segona vegada és millor que ho 
facis amb els subtítols en l’idioma 
original.

En aquest món globalitzat 
els idiomes són essencials. 
Són moltes les empreses 
que cerquen nous empleats 
que posseeixin aquesta 
competència transversal.

saber altres llengües li dóna més 
valor al teu currículum a l’hora de 
trobar feina. a més a més, tenint 
en compte la conjuntura econò-
mica i l’elevada taxa d’atur actual, 
són molts els joves que decideixen 
marxar a l’estranger a treballar. Per 
a tots ells conèixer un altre idio-
ma és necessari i cal prendre-s’ho 
seriosament perquè és una gran 
oportunitat per millorar el perfil 
professional i descobrir noves cul-
tures i altres maneres de fer.

CoNSEllS

Pots aprendre una altra llengua pel 
teu compte o en una acadèmia o 
una escola oficial d’idiomes, mar-
xant a l’estranger a treballar o a 
estudiar mitjançant una beca, com 
per exemple, erasmus o mec, o 
plantejant-te un voluntariat social.

en qualsevol cas, és important que 
hi posis de la teva part i, per això, has 
d’estar motivat i ser conscient que es 
tracta d’un procés a llarg termini.

els experts assenyalen que al nos-
tre país el percentatge de persones 
que parlen altres idiomes és molt 
baix perquè ens costa aprendre’ls. 
això es deu, entre d’altres motius, 
a l’excessiva importància que se li 
dóna a la gramàtica a l’escola, dei-
xant una mica de banda l’ús oral 
d’una llengua, o al poc acostumats 
que estem a escoltar altres idiomes 
pel fet de veure el cinema i la tele-
visió doblats al català o al castellà, 
factor que provoca que ens costi 
deixar-nos anar a l’hora de parlar.
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Practica altres llengües
estudiar un idioma a l’estranger, una opció a l’abast de tothom

V.O.

- assabenta’t de l’actualitat a través de 
cadenes televisives o emissores d’altres 
països.

- escolta les cançons que t’agradin i 
intenta desxifrar-ne la lletra. tant si 
t’has assabentat del que diu com si no, 
cerca-la a internet per poder comprovar 
si el que has entès era correcte i poder 
veure les paraules que no has comprès.

- llegeix llibres, revistes i webs escrits en 
la llengua que vulguis aprendre i cerca 
en el diccionari aquells termes que no 
entenguis.
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Practica altres llengües
segons Juan carlos sanz miguel, 
responsable de l’àrea d’idiomes 
de masterd, en el monogràfic 
d’idiomes d’educaweb, el conei-
xement d’idiomes incrementa en 
un 44% les possibilitats de trobar 
una feina. 
a més a més, per optar als perfils 
professionals mitjans i alts s’exi-

geix coneixements d’anglès en el 
80% de les ofertes que es publi-
quen.
l’anglès és l’idioma estranger 
més estudiat. segons dades de 
la comissió europea, el 90% dels 
alumnes europeus estudien an-
glès en algun moment del seu 
ensenyament obligatori. 

Sabies que...?

- relaciona’t amb persones estrangeres 
o bé contactant amb acadèmies que 
ensenyin català o castellà a estrangers 
o anant a espais freqüentats per joves 
d’altres països.

textos: redacció (redaccio@edicat.cat)

fotos: Banc d’imatges

  deria.cat

http://www.iccic.edu


http://www.jovesiconduccio.cat


l’adrià arbués sangüesa és un jove 
estudiant de l’institut vilatzara de vi-
lassar de mar que ha estat premiat per 
l’associació per Promoure la recerca 
Jove, entitat que organitza l’exporecer-
ca Jove (magma), per la digitalització 
d’una pissarra d’entrenador de bàs-
quet. amb aquest treball, l’adrià pre-
tén aplicar les noves tecnolo-
gies en el món de l’esport, 
i més concretament al 
camp de bàsquet.

Com sorgeix la idea del 
projecte?
un dia de maig del 2010, 
em disposava a mirar un partit 
de bàsquet per la televisió i, en 
el tercer quart del partit, en situ-
ació de temps mort, l’entrenador 
(crec recordar que era dusko ivano-
vic, del caja laboral) va fer uns gargots 
que no es podien entendre de cap ma-
nera en la pissarra per intentar mostrar 
alguna cosa als seus jugadors. vaig pen-
sar que es podria fer alguna cosa amb 
les noves tecnologies en una pista de 
bàsquet.

En què consisteix exactament?
Hauria de fer un petit incís sobre el que 
són les pissarres de bàsquet que utilit-
zen els entrenadors abans d’explicar 
en què consisteix la meva aplicació: 
les pissarres d’entrenador de bàsquet 
són una superfície de plàstic dur (en 
alguns casos de metall) on hi ha un di-
buix del camp i s’acostumen a utilitzar 
per a definir jugades, estratègies, tàc-
tiques, etc. l’entrenador, amb el seu 
retolador, situa els seus 5 jugadors a 
la pissarra (mitjançant números, de l’1 
al 5, que simbolitzen la posició del ju-
gador) i comença a dibuixar línies que 
pretenen representar el moviment del 
jugador, o bé, de la pilota; d’aquesta 
manera mostra als jugadors el que vol 
que facin. 
la meva aplicació imita l’ús d’una pis-
sarra de bàsquet però en format digital; 
l’ús de les noves tecnologies en l’es-
port pot ajudar a millorar no només els 
resultats, sinó també la comprensió del 
joc i l’enteniment entre tots els mem-
bres de l’equip. 

Per a fer més entenedor el teu treball, 
has creat una web molt detallada. 
un cop tenia el treball gairebé 
acabat, vaig pensar que potser 
tota aquesta feina que havia fet 
quedava dipositada en un arxiu 
de text de l’ordinador i en un dos-

sier lliurat a l’institut i enlloc més 
(com molts al-

tres treballs 
de recerca, 

que estan 
molt ben fets 

però que mai 
no han estat vistos per ningú): lla-
vors, totes les hores de feina podi-
en quedar en un no res. aleshores 
vaig decidir-me a crear una pàgina 
web (amb el programa eXe), on 
també  podria incloure vídeos i en-
llaços relacionats.

Has ensenyat a algun professio-
nal de l’esport el projecte? Qui-
na ha estat la reacció?
aquesta ha estat potser la millor 

experiència del treball, ja que he po-
gut contactar i parlar amb entrena-
dors d’elit com l’aíto garcia reneses, 
sense cap mena d’impediment per 
part seva, simplement enviant-li un 

parell de correus electrònics i ci-
tant-nos. també he entrevistat el 
Joan rallo, entrenador del club 
Joventut de Badalona, i el carles 
duran, entrenador del c. B. Prat 
Joventut. Parlant amb tots ells, 

he pogut conèixer el programari que 
utilitzen els entrenadors professionals 
i, a partir de les seves crítiques i neces-
sitats, he confegit la meva aplicació. 

En quina mesura creus que les noves 
tecnologies poden ajudar a l’esport?
d’ara en endavant anirem veient com 
s’obre un ventall molt gran de l’aplica-
ció de les noves tecnologies a l’esport; 
s’obre un camp immens, ja que hi ha 
molts àmbits a perfeccionar tecnològi-
cament en el món de l’esport, tant a la 
part didàctica o formativa de l’esport 
com a la part competitiva, com ara els 
perfeccionaments tècnics o l’Instant 
Replay (eina usada per revisar en la 
mateixa situació del partit la validesa 
d’una jugada dubtosa, ja sigui un fora 
de joc en el futbol, o un llançament so-
bre la botzina en el bàsquet), però hi ha 
moltes més possibles aplicacions.

Què se sent quan pot fer realitat les 
pròpies idees?
una gran satisfacció, ja que he assolit 
els objectius que em vaig proposar tot 
i que no eren fàcils i segons la meva 
opinió, he millorat la majoria d’apli-
cacions que hi havia al mercat. ara, 
el meu objectiu (més ben dit el que 
m’agradaria), és que la meva aplicació 
es posés en pràctica en un nivell més 
professional.

textos: diego giménez (redaccio@edicat.cat)

fotos: Banc d’imatges

  deria.cat
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«Hi ha molts àmbits a perfeccionar  
  tecnològicament en el món de l’esport»

 adrià arBués 

AquEstA AplIcAcIó  

pot tEnIr DIvErsos usos

- L’entrenador la pot utilitzar com si fos una 
pissarra de bàsquet normal i corrent però, en 
comptar amb un grafisme dissenyat digital-
ment, les jugades resulten més entenedores.  

- Com a eina didàctica en situació d’entrena-
ment. Per ensenyar d’una forma molt més 
gràfica i més estètica les jugades a realitzar. 

-  Com a suport per emmagatzemar jugades ja 
dissenyades, el que permet no haver d’im-
provisar en situació de partit. Poden ser juga-
des que s’usin en qualsevol moment (movi-
ments i jugades clàssiques del bàsquet, com 
ara un bloqueig i continuació), o bé jugades 
per a diferents situacions que et poden fer 
guanyar o perdre el partit, com per exemple, 
una jugada que es comença des de la línia 
de fons quan queden 5 segons per acabar el 
partit i perds de 2 punts.  

EspAI wEb sobrE 

El mEu trEbAll DE rEcErcA

- La part de l’aplicació, on es pot trobar 
l’aplicació sencera, és a dir, la part de la 
pissarra en si i la part de les jugades ja 
dissenyades.L’adreça és: 
www.sacosta.org/adria.

- La part del treball, on es pot trobar tota la 
part teòrica (com ara la metodologia, la 
programació de les jugades, les conclusi-
ons), els objectius de recerca, els premis 
guanyats, etc. L’adreça és:  
www.sacosta.org/adria/web

http://www.sacosta.org/adria


Videojocs,

avui en dia, el desenvolupament 
normalment consisteix en un gran 
equip de professionals: els disse-
nyadors i els dissenyadors gràfics, 
els artistes, els programadors, els 
dissenyadors de so, els músics i 
els altres tècnics; tots ells estan 
dirigits pels productors. 

els videojocs es creen ràpidament 
en tots els sectors, però el proble-
ma és el cost, i com els desenvo-
lupadors han de crear el videojoc 
en un temps específic de temps, 
perquè els publicistes preparin a 
temps les campanyes de màrque-
ting i publicitat. la majoria dels 
equips de desenvolupament de vi-

Des del Pac man al Fifa 
11 passant pels Sims els 
videojocs han ocupat un lloc 
important en la vida de tots el 
joves. Es podria dir que molt 
poca gent no sap què és un 
videojoc. El que no tothom pot 
saber és com se’n crea un.

Per començar, cal dir que un video-
joc és un espai virtual amb efectes 
visuals, un dispositiu electrònic 
amb una pantalla i una sèrie de 
perifèrics que en permeten la inte-
racció. els suports habituals de joc 
són una consola de joc, ordinador, 
Pda o telèfon mòbil.
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 l’art de la programcióels viedeojocs ja formen part 
de la cultura popular

deojocs de consola oscil·len entre 
les 20 i les 50 persones, fins a un 
màxim de 100. el nombre de treba-
lladors en un videojoc oscil·la se-
gons el tipus de videojoc que es vol 
crear i el temps que hi ha disponi-
ble. aquest és un problema comú 
d’un desenvolupament, ja que hi 
ha projectes que no s’acaben.

textos: diego giménez (redaccio@edicat.cat)

fotos: ea  deria.cat

http://www.ea.com/
http://www.ea.com/
http://www.meditarrani.com
http://www.ea.com/
http://www.ea.com/
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 l’art de la programció Electronic Arts (EA), és una de les empreses 
més consolidades en l’univers dels videojocs. 
Amb títols com Fifa o els Sims és un referent 
en l’oci electrònic. Parlem amb un dels progra-
madors de la companyia per que ens expliqui 
com funciona tot plegat.  

Quins són els processos que se segueixen a 
l’hora de crear un videojoc?
Cada equip de desenvolupament utilitza el seu pro-
pi sistema i depèn molt si és un joc basat en una 
pel·lícula, en un llibre, una idea original, un esport, 
etcètera, si bé és cert que tots els equips compar-
teixen certes fases.
En un primer nivell es pot dividir en tres fases: pre-
producció, producció i finalització.
La preproducció sol començar amb el «concept 
discovery», que és el procés de crear i documentar 
els aspectes clau del videojoc. Durant aquesta fase 
es conformen temes com la tecnologia, el guió, la 
mecànica de joc (gameplay), suport en línia, l’estil 
i disseny visual i de so, investigacions de mercat i 
anàlisi de la competència, el tipus de jugador i les 
seves característiques, etc. 
Durant la preproducció també es comencen a de-
senvolupar les eines que els enginyers, productors 
i artistes —dissenyadors gràfics, modeladors, ani-
madors, dissenyadors de nivells, artistes d’àudio i 
vídeo entre molts altres— usaran durant la fase de 
producció per crear-ne els continguts: textures, mo-
dels, objectes, animacions, sons, efectes visuals, 
scripts d’intel·ligència artificial, mecànica de joc, 
etc. Durant la fase de finalització es poleix el joc 
per reduir els defectes al mínim, i quan aquests 
són pràcticament inexistents, el joc ja pot sortir.

Com se sap si la idea original d’un videojoc 
funcionarà?
No se sap, per això des del principi es fan prototips 
que presenten una o diverses característiques. El 
productor executiu i el seu equip avaluen aquests 
prototips recolzant-se en altres grups com el de 
control de qualitat o —en moltes ocasions— de 

«focus groups». Aquests grups estan formats per 
jugadors potencials que proven i opinen sobre 
el que veuen. L’equip de producció i els creatius 
incorporen aquestes opinions al disseny del joc i 
desenvolupen nous prototips.
En general, l’èxit d’un videojoc depèn de l’experi-
ència i motivació dels seus desenvolupadors i de 
si es té una visió clara i realista del que es vol 
aconseguir. Un ingredient imprescindible és la ca-
pacitat de treballar en equip, és a dir, d’anteposar 
la consecució dels objectius de l’equip a les ambi-
cions individuals.

Hi ha la figura del «provador» de jocs?
No només hi ha aquesta figura sinó que a més 
hi ha diversos tipus de «provadors de videojocs», 
els verificadors, els verificadors. Hi ha verificadors 
que busquen errors en la funcionalitat del joc, 
però també hi ha verificadors que ajuden a donar 
forma a les característiques d’aquest, verificadors 
de línia, d’àudio, de llenguatge ...
També varia la forma en què testegen el videojoc, hi 
ha verificadors que ho proven des del punt de vista 
de l’usuari final, és el testeig de caixa negra, que 
se’n diu, en el qual s’avalua el comportament del 
videojoc sense intentar comprendre com està dis-
senyat .Hi ha verificadors que no són verificadors, 
sinó caps d’equips de verificadors que es preocu-
pen de definir l’estratègia que seguiran per cobrir 
al màxim tots els aspectes del videojoc.També hi 
ha equips d’enginyeria que tenen verificadors que 
ajuden a dissenyar i codificar tests automàtics que 
comproven que cada nova versió del joc funciona 
pel cap baix tan bé (o tan malament) com l’anterior.

Quins requisits ha de complir un verificador i 
com s’accedeix a aquest treball?
Un verificador requereix molta atenció al detall, 
coneixement de la indústria, capacitat de comu-
nicació tant parlada com escrita, un coneixement 
i ús avançat de la tecnologia en general i segu-
rament en gairebé tots els llocs demanen un bon 
nivell d’anglès.

L’accés a aquests llocs sol ser a través dels llocs 
web dels diferents desenvolupadors, el d’Elec-
tronic Arts és http://jobs.ea.com, a les nostres 
oficines de Madrid hi sol haver moltes posicions 
obertes entre abril i setembre.

Aproximadament, quant costa desenvolupar 
un projecte?
Quant costa construir un edifici? Suposo que un 
hospital costarà milions d’euros, però una caseta 
de jardí no costa més d’un parell de milers.
Encara es desenvolupen jocs reeixits per una 
única persona, el que situa els costos de pro-
ducció en 5 xifres. Això pot ser així en els jocs 
de mòbil, alguns jocs d’Internet, de PlayStation 
Network o Xbox Live Arcade per exemple, enca-
ra que el més habitual és que el cost d’aquests 
jocs rondi les 6 xifres.
Els jocs per a la grans plataformes com ara 
PlayStation 3, XBOX 360, Wii o les handhelds 
(PSP, NDS) solen costar milions, arribant a ex-
trems com per exemple el GTA IV, que va costar 
al voltant dels 100 milions de dòlars. No sempre 
és així, tenim exemples com el Guitar Hero, un 
joc de moltíssim èxit, que va costar al voltant de 
800.000 dòlars.

De quin projecte se sent més orgullós?
Jo personalment no em sento més orgullós d’un 
projecte que d’un altre, ni tan sols en aquells en 
els que he tingut un impacte més significatiu. Jo 
em sento orgullós quan traiem un projecte treba-
llant en equip i aprofitant al màxim les habilitats de 
cada un dels integrants del mateix. Per a mi, això 
és el més gratificant.
Què recomanaria a un jove que s’està plantejant 
dedicar-se professionalment als vídeojocs?
Primer de tot li diria que s’informi en profunditat 
de quins són els llocs d’un equip de desenvolu-
pament i què fa cada un. Aquí n’hem esmentat 
uns quants, però n’hi ha més, i no només, sinó 
que aquestes posicions en diferents empreses fan 
coses diferents.

En segon lloc, que analitzi bé quines coses fa 
bé i quines se fa malament i que d’acord amb 
això vagi decidint quin tipus de posició li agrada-
ria ocupar. Per exemple, si no se’t donen bé les 
matemàtiques intentar seguir una carrera profes-
sional d’enginyeria és absurd. Triar una carrera i 
especialitzar-és una clau per a l’èxit, però els pro-
fessionals més valorats són aquells que a part de 
conèixer el seu treball en profunditat són capaços 
d’entendre fàcilment el dels altres

Si s’opta per un lloc creatiu —ja sigui artístic o d’en-
ginyeria— s’ha de ser capaç de demostrar del que 
s’és capaç: necessites un dossier de presentació 
amb dissenys, models, textures i animacions, o una 
web amb mostres del teu codi. Un error molt comú 
és treballar en molts projectes inacabats en lloc 
d’enfocar-te a acabar-ne un de sol.

Un videojoc és probablement la peça de progra-
mari més completa que es pot construir. No només 
cobreix aspectes tècnics molt complexos sinó que 
a més implica una tasca creativa molt profunda. 
Cal estar mentalment preparat per dedicar-hi molt 
esforç personal tant en la fase d’aprenentatge 
com ja en el món professional. Gran part del teu 
temps lliure s’ha de dedicar a estudiar, practicar, 
llegir i discutir sobre videojocs,. No tindràs èxit en 
aquesta indústria apuntant-te a un curset o si a la 
feina «se’t cau el boli» a la 6 de la tarda.

«Un videojoc probablement és la peça de 
programari més completa que es pot construir»

Andrés Giné
IDS Engineering Manager
http://es.linkedin.com/in/andresgine

http://www.ea.com/
http://www.fes.cat/mecatronica
http://www.ea.com/
http://www.ea.com/
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GUIA JOVE MODA EDUCACIÓ SERVEIS NIT

Per a més informació sobre la GUIA JOVE: jordi@edicat.cat

T’obrim les portes 
al món 
· Hostessa Relacions Públiques
· TCP Tripulant de Cabina de Passatgers,
· Hostessa i Auxiliar de vol
· Relacions Públiques i Màrqueting
· Secretariat Internacional d’alta direcció
· Agent de viatges

Passeig de Gràcia, 66 (Barcelona) 
Tel.: 93 215 88 66
www.formatic-barna.com
formatic@formatic-barna.com

EUSS - Programes ADD
* EUSS Activa
* LaborEUSS
* ProfEUSSional
* fEUSS-te enginyer
Pregunta’ns a
comunicacio@euss.cat
pel programa que millor
s’adapti als teus estudis actuals.

EUSS Enginyeria
Pg. Sant Joan Bosco, 74
932 805 244
www.euss.cat

Escola Universitària 
de Turisme, Oci i Gestió Hotelera

c/ Aragó 55. Barcelona
Tel.: 93 227 80 90 
ceta@ceta.edu.es
www.ceta.edu.es

GRAU EN TURISME

Centre adscrit a: 

concursos 
de dèria.cat
entra, participa... 
i guanya!!!

Troba
Secundèria

xarxes 
socials

a les

T’agrada el Turisme?
A Mediterrani t’oferim el GRAU EN TURISME 
amb un IPAD 2 inclòs en la matrícula i 6 idio-
mes, i també el prestigiós MÀSTER EN DIREC-
CIÓ ESTRATÈGICA D’EMPRESES TURÍSTIQUES 
amb 4 especialitzacions: Direcció d’Empreses 
d’allotjament, Direcció Turística de Creuers, Di-
recció de Màrqueting i E-Commerce, i Direcció 
d’Esdeveniments i Congressos.
També podràs realitzar pràctiques internacio-
nals i disposaràs d’una extensa borsa de tre-
ball. Descobreix per què som líders en Turisme 
a Barcelona.

C/Rocafort, 104 Tel.: 90 426 98 22. 
www.mediterrani.com   

Si vols una entrada gratis pel concert entra a 

www.deria.cat a concursos i participa al sorteig

SECUNDÈRia et convida 
    al concert de La Troba Kung Fu

Sortegem 100 entrades

iedbarcelona.es · ied.es 

El Network Internacional 
de formació en Design, 
Moda, Visual Communication 
i Management

My Idea, My Job, My Place.

Escola Superior de Disseny IED

5.000m2 per dissenyar
les teves idees

I després de ÉSO, què? No saps quina és la teva 
professió? Vine a les nostres Jornades d’Ori-
entació Vocacional i Professional. Els nostres 
especialistes t’ajudaran a tronar un perfil pro-
fessional i t’assessoraran!

Laura Cerdán Rubio
Piscòloga Clínica
Móbil: 657 187 426
Tel: 93 217 30 25
www.lcpsicologia.com
laura@lcpsicologia.com
 Enviat a les 12:12 de dijous 

http://www.formatic-barna.com
http://www.euss.cat
http://www.ceta.edu.es
http://www.deiadisseny.cat/ct/
http://www.mediterrani.com
http://www.deria.net/concurs_latroba2011.html
http://www.ied.es
http://www.lcpsicologia.com


les beques mEC 2011 són ajudes 
per a joves d’entre 16 i 30 anys 
per a l’estudi d’anglès, francès 
i alemany a l’estranger durant 
l’estiu. Aquestes beques, les 
ofereix el ministeri d’Educació.

t’expliquem què has de fer per acon-
seguir aquesta beca i poder ser un dels 
més de 25.000 alumnes beneficiats.

EN Què CoNSISTEIxEN?
les beques mec 2011 doten de 1.700 
euros cada alumne que contracti un 
curs d’idiomes d’un mínim de 3 set-
manes en un dels destins oferts en el 
mateix web d’aquestes beques.

si vols optar a aquestes ajudes, en pri-
mer lloc has de complir els requisits que 
es descriuen a continuació i, en segon 
lloc, contractar 1 dels cursos d’idiomes 
d’una durada mínima de 21 dies que es 
duen a terme en més de 30 escoles re-
partides per europa, amèrica i oceania.

REQuISITS
en funció de la llengua que vulguis 
estudiar, hauràs de complir uns re-
queriments o uns altres. Per exemple, 
en cas de les beques d’anglès, veuràs 
que és necessari que hagis rebut algun 
tipus d’ajuda el curs anterior i, en can-
vi, en les d’alemany o francès, no. el 
motiu d’això és que s’ofereixen moltes 
menys beques d’alemany i de francès 
(1.400 beques) que d’anglès (25.000 
beques); així doncs, els aspirants en 
aquest cas s’ordenen segons la nota 
mitjana del curs anterior, cosa que no 
passa amb les beques d’anglès.
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Beques MEC

bEquEs mEc D’AlEmAny I FrAncès 2011

1r. Estar matriculat en el curs actual, 2010/2011, a la universitat o en algun cicle formatiu de 
grau superior o en Ensenyaments Artístics Superiors.

2n. Haver rebut durant el present any acadèmic alguna de les beques següents:
- Beca de Convocatòria General per a estudiants universitaris o d’altres estudis superiors
- Beca de Convocatòria General per a estudiants de cicles formatius de grau superior
- Beca d’accés a estudis universitaris
- Beca de mobilitat per a estudis fora de la teva comunitat (les beques ERASMUS no compten)

3r. Fer un curs de 3 setmanes com a mínim (15 hores lectives setmanals) en algun dels destins 
oferts i completar-lo entre l’1 de juny i el 30 de novembre de 2011.

+ InFo sobrE...

Què vA A CàRREC TEu?
El vol al país de destí i el desplaçament al 
teu allotjament o escola va a càrrec teu.

El DEPòSIT
Per reservar una plaça en el curs que de-
sitgis hauràs de deixar una fiança de 200 
euros perquè l’escola dugui a terme els 
tràmits corresponents i et reservi la plaça.
Aquests 200 euros es descomptaran pos-
teriorment del preu total a pagar. No obs-
tant això, si al final no et donen la beca, 
els diners se’t retornaran íntegrament.

l’AlloTjAmENT
Sempre que escullis un curs amb allotja-
ment aquest estarà inclòs en el preu. Tin-
dràs reservada la residència des del dia 
anterior d’inici del curs fins al dia després 
de la fi del curs. Si tens pensat quedar-te 
més temps, hauràs de cercar allotjament 
pel teu compte.

Sol·lICITAR lA bECA
Si finalment compleixes els requisits 
especificats hauràs de completar el for-
mulari de sol·licitud corresponent segons 
la llengua que vulguis estudiar. Un cop 
fet, l’hauràs d’imprimir, signar i enviar per 
correu a la “ Subdirección General de 
Becas y Promoción Educativa (Sección 
de Convocatorias Especiales)”, carrer 
Torrelaguna, 58 - 28027 MADRID.

DATA límIT
A hores d’ara encara no s’ha concretat 
el termini límit per presentar la sol·licitud, 
però si prenem com a exemple les dates 
de l’any passat, més o menys et podem 
dir que tindràs de temps fins al juny de 
2011. Així que no t’adormis!

lA RESPoSTA
A partir de la data límit de presentació de 
sol·licituds, el Ministeri et respondrà en 
un termini inferior a 3 mesos (general-
ment solen donar el resultat a l’abril o al 
principi de maig, com a molt tard).
Mentre es resol la teva sol·licitud, pots 
procedir a reservar un curs, a través de 
la pàgina web de les beques MEC, a fi 
d’assegurar-te una plaça en cas que et 
concedeixin la beca.

2n. Has de fer un curs de 3 setmanes 
com a mínim (15 hores lectives set-
manals) en algun dels destins oferts 
i completar-lo entre l’1 de juny i el 30 
de novembre de 2011.

Si has nascut entre l’1 de gener de 
1993 i el 31 de desembre de 1993:

1r. Has d’haver rebut en el curs actu-
al (curs 2010/2011) una beca general 
d’estudis.

2n. Has de fer un curs de 3 setmanes 
com a mínim (15 hores lectives set-
manals) en algun dels destins oferts 
i completar-lo entre l’1 de juny i el 30 
de novembre de 2011. 

bEQuES mEC D’ANGlèS 2011
els requisits per poder sol·licitar 
aquestes ajudes per a un curs d’anglès 
varien segons l’edat:

Si has nascut entre l’1 de gener de 
1980 i el 31 de desembre de 1992:

1r. Has d’haver rebut en el curs anteri-
or (curs 2009/2010) alguna de les be-
ques següents:
- Beca de convocatòria general per a 
estudiants universitaris i de nivells 
postobligatoris no universitaris
- Beca de mobilitat per a estudis fora 
de la teva comunitat (les beques eras-
mus no compten per a aquesta convo-
catòria)

 www.qestudio.cat +info: www.educaweb.cat

SECUNDÈRia et convida 
    al concert de La Troba Kung Fu

http://www.qestudio.cat
http://www.educaweb.cat
http://www.deria.net/concurs_latroba2011.html
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En Gerard té 15 anys. Últimament 
està molt irritable, no explica gaire 
cosa ni a casa ni als seus amics, cada 
vegada surt menys amb l’Elsa, la 
seva xicota i, fins i tot, la seva tutora 
ha notat un canvi en la seva actitud. 
els pares d’en gerard estan passant una 
crisi de parella. fa unes setmanes, en 
gerard els va sentir parlar a la seva ha-
bitació sobre la possibilitat de divorci-
ar-se. en gerard té una germana petita, la 
maria, que l’última setmana ha tornat a 
fer-se pipí al llit. des que va sentir la con-
versa dels seus pares, en gerard va cada 
nit a l’habitació de la maria, li llegeix un 
conte i li fa un petó de bona nit. 

la història d’aquests personatges no 
és inusual ni infreqüent. molts matri-
monis decideixen cada dia separar-se 
i, en conseqüència, els fills pateixen un 

«Parla’n amb  
  el meu advocat»

període d’adaptació en el qual se suc-
ceeixen molts canvis. Per al matrimoni 
que decideix divorciar-se també hi ha 
conseqüències, unes de molt doloroses 
que afecten totes les àrees de la vida, 
personal, familiar, econòmica, social, 
etc. aquestes conseqüències solen ser 
de llarga durada, independentment de 
com hagi estat la vida en parella. un 
dels primers canvis que es produeix és 
l’abandonament de la casa familiar per 
part d’un dels progenitors, habitualment 
el pare. a vegades, resulta difícil per als 
fills entendre que un dels seus proge-
nitors ja no viurà a casa i que, per tant, 
es veuran molt menys. el fet que aquest 
progenitor marxi de casa pot confon-
dre’s amb la creença que ha deixat d’es-
timar els fills. no ha de ser així. el temps 
limitat que el que marxa de casa passa 
amb els fills pot donar pas a una bona 

qualitat en el temps compartit en detri-
ment d’unes pautes educatives adients. 
a més, els fills han de conviure amb un 
pare o una mare que sovint no sap afron-
tar els sentiments que el divorci ha dei-
xat; ràbia, frustració, tristesa, confusió, 
culpa, inseguretat, irritabilitat...

la primera pregunta que apareix és la se-
güent: «som encara una família?». la res-
posta ha de ser sí, perquè tot i que mare 
i pare han deixat de ser parella les seves 
funcions de «mare» i de «pare» no han 
canviat, els fills no han deixat d’existir. 

una de les necessitats vitals dels infants 
en aquest moment és sentir els seus pa-
res a prop, tenir la certesa que els esti-
men, els  donen suport, que hi seran es-
taran quan els necessitin i, sobretot, que 
no deixaran d’educar-los. no fer patir els 

fills es confon molt sovint amb donar-los 
tot el que volen i desitgen, sense cap ti-
pus de límit. això no és gens positiu ni fa-
vorable per als fills i per als pares. els fills 
aprenen a no tenir límits, a tenir-ho tot, a 
estar massa protegits. les pautes educa-
tives utilitzades amb un nen de pares di-
vorciats han de ser les mateixes que amb 

http://www.radioflaixbac.cat
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un nen que tingui els seus pares casats. 
a més, és interessant que pare i mare es 
posin d’acord en aquestes pautes i que 
el fill no percebi mai disconformitat en-
tre ambdós. Però, això és realment difícil 
de dur a la pràctica, perquè és probable 
que sigui difícil aïllar els sentiments de 
rancúnia i enuig cap a l’exparella.

l’actitud i la resposta donada davant del 
divorci és el que marcarà la diferència 
entre confiar que una vida millor és pos-
sible i viure trist i ancorat en el passat. 
cal pair el divorci, valorar-ne les conse-
qüències i intentar adaptar-se el millor 
possible als canvis. evidentment, hi 
haurà un canvi a nivell econòmic i també 
social. a nivell econòmic, les despeses 
de l’educació dels fills continuen essent 
comunes però, ara cada membre de la 

parella tindrà les pròpies despeses de 
casa seva i de la seva vida per sepa-
rat. a nivell social, tots dos membres 
poden estar disposats a tornar a bus-
car una parella, la qual cosa implicarà 
segurament moure’s en altres entorns 
i situacions. 

tot el procés del divorci i el període 
d’adaptació que el succeeix és un mo-
ment en què tant pares com fills se sen-
ten vulnerables i dèbils emocionalment 
i psicològica. cal recórrer a l’ajuda d’un 
especialista si sols no ens en sortim.

textos: laura cerdán rubio,  

laura@lcpsicologia.com 

fotos: Banc d’imatges

  deria.cat

Hola Laura, el meu nom és Aitor. 
Porto tres mesos amb una noia. 
Ella no és verge, però jo sí. Em fa 
por que, quan tinguem relacions, 
ella s’adoni que no ho he fet mai. 
Què puc fer perquè no ho sàpiga?
Hola Aitor, en primer lloc, et co-
mento que no t’ha de fer vergonya 
no haver tingut relacions sexuals. 
En el cas del noi, no hi ha cap sig-
ne físic que faci evident això i, per 
tant, la teva xicota no té perquè 
adonar-se’n. Tot i així, t’aconse-
llaria que parlessis d’aquest tema 
amb la teva parella. La vergonya 
o la por a quedar en evidència 
pot fer que et posis nerviós i no 
gaudeixis plenament de la relació. 

Com a parella, ha d’entendre la teva 
situació i, sobretot, respectar-te.

Hola, bona tarda. He vist aquesta adreça al Se-
cundèria i, ja que hi ha un tema que em ronda el 
cap, voldria preguntar-ho.Bé, sóc homosexual i 
he practicat sexe diguem-ne no segur. Tot i que 
sempre que hi ha hagut penetració he utilitzat el 
preservatiu, per al sexe oral (sense ejaculació) 
no l’acostumo a utilitzar. Voldria saber si hi ha un 
alt risc de contraure la sida amb aquesta acció, 
tot i no haver-hi ejaculació durant el sexe oral i la 
penetració sempre amb preservatiu. Em recoma-
naríeu les proves de la sida?
Hola, pel que fa al dubte que em comentes, has 
de saber que practicar contactes sexuals sense 
protecció sí que suposa un risc de contagi, no 
només de sida sinó també de qualsevol altra ma-
laltia de transmissió sexual. El risc de contagi es 
pot produir tant en la penetració vaginal i anal 
com en el sexe oral. Et recomano que et facis les 
proves de la sida si consideres que pots haver 
mantingut relacions de risc.

envia'ns les teves 
consultes a:

sexualitat@edicat.cat

consuLtori

http://www.naciodigital.cat/diccionaris
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 destacat  noveL·Les 

“I once had a girl or should I say she once had 
me...” D’aquesta manera comença la cançó dels 
Beatles que dona nom al llibre que va donar a 
conèixer Murakami al gran públic català. 

El proper divendres 29 d’abril arriba als cinemes 
la pel·lícula Tokio Blues basada en el best-seller 
de l’escriptor Haruki Mirakami i dirigida per Tran 
Ahn Hung. El film compta amb la participació dels 
actors Kenichi Matsuyama i Rinko Kikuchi (no-
minada a l’Oscar per Babel), i amb Jonny Gre-
enword del conegut grup Radiohead per a la seva 
banda sonora.

La novel·la és una història nostàlgica que tracta 
els temes de la pèrdua i la sexualitat. La història 
està narrada pel seu protagonista, Toru Watana-
be, que evoca en la novel·la el temps en que va 
residir a Tòquio durant el seu primer any com a 
estudiant universitari. A través dels records de 
Toru el lector és testimoni del desenvolupament 
de les seves relacions amb dues dones molt 
diferents: Naoko, una noia bella, amb una vida 
emocional agitada, i, la sociable i animada Midori. 
 
L’acció es desenvolupa en el Tòquio de finals 
dels anys seixanta, moment històric en què els 
estudiants japonesos, com molts estudiants 
en altres països, estaven involucrats en pro-
testes contra l’ordre establert. Aquestes pro-
testes són el teló de fons en el qual la novel 
es desenvolupa, i l’autor (a través dels ulls de 
Toru i Midori), descriu aquest moviment estu-
diantil en general com pusil·lànime i hipòcrita. 
 
Certs fragments de l’obra es van publicar original-
ment en la col·lecció El salze cec i la dona ador-
mida amb el títol Luciérnaga. 

La història de Tokio Blues, està considerada el 
clàssic modern per excel·lència de la literatura 
japonesa i narra l’educació sentimental d’un jove 
estudiant al Tòquio dels anys seixanta. Tendra, 
escrita amb to melancòlic i sensual i amb un ritme 

molt àgil, Tòquio Blues explora, amb una encerta-
da i equilibrada mescla de melancolia i sentit de 
l’humor, les angoixes adolescents, el desengany 
del primer amor i el trànsit a l’edat adulta.
 
Tokio Blues és ja un dels majors èxits de la litera-
tura mundial amb més de 10 milions d’exemplars 
venuts a Japó i 2,6 a la resta del món gràcies a 
la seva traducció a més de 30 idiomes. Murakami 

també ha captivat a molts lectors dins el mercat 
editorial català i és per això que labutxaca ha pu-
blicat amb un format còmode i a l’abast de tothom 
Tòquio blues (2007), Kafka a la platja i El meu 
amor Sputnik (2008), El salze cec i la dona ador-
mida (2009), After Dark i L’amant perillosa (2010) 
i la darrera novetat publicada el passat mes de 
març, Despietat país de les meravelles i la Fi del 
Món (2011).

Norwegian blues
L’obra de l’escriptor japonès es duta a la gran pantalla

Kafka a la 
platja
Haruki Murakami 

Kafka Tamura és un estudiant solitari i disciplinat 
que un bon dia decideix fugir de casa i agafa un au-
tobús en direccció a Takamatsu, un poble escollit a 
l’atzar, on trobarà una biblioteca privada per passar 
les hores i completar la seva educació autodidacta. 

El meu amor 
Sputnik
Haruki Murakami 

Com el viatge etrnament circular del satèl·lit rus 
Sputnik, però en el context de la gran metròpoli de 
Tòquio, tres persones es busquen desesperada-
ment intentant trencar amb la inèrcia de la vida so-
litària. El narrador és un jove professor de primària 
que està enamorat de Sumire, una noia impulsiva 
i desordenada, una admiradora de Kerouac amb 
aspiracions literàries; i Miu és una dona de nego-
cis, 17 anys més gran que Sumire, casada, molt 
rica i molt bonica. 
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L’Aomame és una misteriosa jove d’uns trenta anys 
que assassina maltractadors i que, quan comença 
la novel·la, està atrapada en un embús, dins d’un 
taxi, camí de cometre un dels seus homicidis. En 
una altra escena, en Tengo, un jove escriptor que 
no ha publicat mai i es guanya la vida fent de pro-
fessor de matemàtiques, es troba atrapat quan un 
prestigiós editor li demana que reescrigui l’obra 
d’una jove promesa.

TíTol DE lA NovEl·lA
El títol original en japonès Noruwei no Mori, és la 
forma habitual de traduir al japonès el títol de la 
cançó “Norwegian Wood (This Bird Has Flown)” 
de The Beatles, composta per John Lennon i Paul 
McCartney. En la novel·la apareixen diverses al-
lusions a aquesta cançó, que és la favorita del 
personatge Naoko. La paraula japonesa mori se-
ria equivalent en espanyol a “bosc”, no al material 
“fusta”, encara que la lletra de la cançó indubta-
blement es refereix a l’últim. Aquesta traducció, 
que pot semblar estranya, està basada en la tra-
ducció oficial del títol de la cançó, i a més les 
imatges i les ambientacions forestals tenen una 
importància destacada en la novel·la.

http://www.laie.es
http://www.laie.es
http://www.laie.es
http://www.tokioblues.es/


SECUNDÈRia 156/maig 2011
CULTURa 23

 escoLa d’escriPtura 

mÚSICA I TEATRE I PoESIA I CIRC I FIRES I CoNFERèNCIES I ExPoSICIó

 aGenda/maiG2011

 µ Dies: 20-05-2011
Pirates of the caribbean: 
on stranger tides
Cinema-Estrena

 http://disney.com/pirates

 µ Dies: 27-05-2011
nowhere Boy
Cinema-Estrena

 http://dai.ly/fRCoYi

 µ Dies: 27-05-2011
my soul to take
Cinema-Estrena

 µ Dies: fins al 15-05-2011
el petit eiolf, 
d’Henrik ibsen
Teatre

 Sala Beckett
C Ca l’Alegre de Dalt, 55
Barcelona

 9328453

 µ Dies: fins al 29-05-2011
El casament dels 
petitburgesos, de Bertolt 
Brecht 
Teatre

 Almeria Teatre
C Sant Lluís, 64
Barcelona

 µ Dies: fins al 19-06-2011
El misantrop, de molière, 
dirigit per Georges 
Lavaudant
Teatre

 Teatre Nacional de Catalunya
Pl Arts, 1 - Barcelona

 933065700

Canuda, 6. 08002 BCN. Tel. 90 317 49 08
www.campusdescriptura.com

Casament

Són dalt de l’altar.  Ella, la núvia, duu un vestit blanc que 
engavanya els saxons confeccionats amb la laboriositat de 
menjar un àpat rere un altre. Ell, el nuvi, és la primera vegada 
que es posa corbata. Li estreny lleugerament el coll; se sent, 
físicament i simbòlicament, ofegat. 
Resten pocs segons pel moment de dir el SÍ etern, en l’amor i 
en la malaltia, fins que la mort -o un advocat matrimonialista- els 
separi. És el seu instant. 
Fa dos anys que organitzen aquell dia. Dos anys per lligar-ho 
tot. Dos anys de mesurar cadascun dels detalls. Dos anys d’anar 
casa per casa, d’amics i familiars, per convidar-los personalment. 
Dos anys de voltar arreu per triar restaurant, música, fotògraf, 
etc; fins i tot, s’han atrevit a opinar sobre la marca de l’arròs que 
els tiraran a la sortida. Dos llarguíssims anys. 
És una parella molt coneguda; els dos són del municipi de 
Vilajor, de tota la vida. Avui, les cases han quedat buides. Tots, 
petits i grans, han anat a veure el casori. Són dins de l’església 
romànica amb la màxima seriositat i felicitat que exigeix aquest 
joiós instant. Han arribat al punt de la cerimònia en què alguns 
segons de silenci precediran el SÍ que els ha d’unir davant totes 
les mirades.  
Llavors, en aquell magnífic moment de la seva vida, se sent la 
melodia d’un mòbil. Els nuvis es giren. És del cosí segon de la 
tieta Dolors, en Quirze. És la tonada de la Champions League 
(versió coneguda de la composició Zadok the Priest de Händel).
En Quirze regira totes les butxaques i no el troba. La vergonya 
li tapa tot el rostre amb un vel vermell. Aquella música segueix 
sonant. Al capellà se li’n va el sant al cel. Agafa el calze per les 
dues nanses i l’aixeca amb aire triomfal. 

Núria Pujolàs i Puigdomènech
(Bloc: http://miramelsmots.blogspot.com)
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