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Any 1947. Alumnes amb la carrossa  durant les festes de Primavera. 
Any 1949. Alumnes participants a la cavalcada de Reis. 
Any 1957. Professors i alumnes en un concurs d’aeromodelisme. 
Any 1969. Desfilada de la tuna  durant les festes de Sant Joan Bosco 
Any 1996. Actuació d’un grup de rock durant les festes de Sant Joan Bosco. 



 
Immersos en una societat que ha 
traspassat uns límits que no són 
escrits enlloc, però que marquen 
les regles del joc, hem arribat de 
ple en una crisi que no per anun-
ciada ha deixat de ser certa i pro-
funda.  

A les notícies, a les tertúlies, al 
carrer, tothom en parla i les con-
seqüències fa dies que es comen-
cen a notar. És una realitat palpa-
ble al nostre voltant i que va més 
enllà de les nostres possibilitats. 
Però, la vida, la història és un 
cicle. Ho estudiem contínua-
ment: l’ésser humà venç, però 
també cau i s’aixeca.  

Quan la vida esdevé difícil, dar-
rere s’hi amaga l’aprenentatge 
d’una gran lliçó. És temps de for-
mació, d’aprofitar l’assoliment 
dels vostres estudis per preparar-
vos per a un futur immediat que 
reclamarà la vostra aportació; és 
temps de recuperar l’esperança 
en les possibilitats de l’home i en 
la seva capacitat de generar entu-
siame –fixeu-vos si no en el cas 
d’0bama als EEUU; però sobre-
tot és una nova oportunitat de 
retornar als valors que hem per-
dut pel camí . I això només ho 
podem recuperar a través de 
l’esforç tan menystingut en els 
últims anys i tan necessari per 
arribar a ser allò que volem. 
Aquesta crisi, si més no, ens en-
senyarà que fer volar coloms, 
tard o d’hora, té una data de ca-
ducitat. 
Per acabar: recordeu el conte 
d’Els tres porquets? Doncs pot-
ser, un cop més, la casa feta de 
maons serà l’única que resistirà. 
 
Marta Matas.  

 
Antoni Coll Gilabert és periodista. Ha treballat, entre d'altres, a La Van-
guardia i al Diari de Tarragona del qual ha estat director durant vint anys. Actu-
alment segueix desenvolupant funcions editorials i diàriament publica La Plumi-
lla a la contraportada. 
 

Ha publicat 10 llibres, alguns d'ells de relats com Una barca al mig de l'estany i el Metge, i al-
tres d'assaig com De profesión periodista i Dios y los periódicos. 
 
L'any 2003, la ciutat de Tarragona li va concedir el títol de Fill Adoptiu. Ara, ha presentat Los 
cinco Padres de Europa,  una història amb estil periodístic, prologat per Jordi Pujol, ex-
president de la Generalitat de Catalunya. 
 
3 preguntes i ... 
 
1. Com resumiria en poques paraules "Los cinco Padres de Europa"?  

         - És un petit llibre en què he volgut divulgar com es va fundar la UE i les peripèci-
es personals, sovint dramàtiques, dels cinc personatges que més van treballar en fer-la: 
dos francesos (Jean Monnet i Robert Schuman), un alemany (Konrad Adenauer), un bel-
ga (Paul Henry Spaak) i un italià (Alcide de Gasperi). 

 
2.       Quins són els valors que defineixen la identitat europea? 

          - Sense dubte, l’humanisme i la democràcia, tot el millor de les cultures grega, 
romana i cristiana. 

3.     Creu de veritat, tal com afirma en el llibre, que la Unió Europea és el major 
èxit del s. XX? 

           -  Sí. Ha evitat qualsevol altra guerra entre els països que la 
formen i ha servit d’exemple a tots els altres, fins al punt  que va 
començar només amb 6 països i ara ja en són 27, i encara hi ha 
nacions que fan cua per formar-hi part. 

La torna 
 
          Vol afegir alguna cosa més? 

         - Doncs sí. M’alegra intervenir en una publicació d’Institut. 
Recordo amb nostàlgia que a la revista de l’Institut de Lleida 
va ser on jo vaig publicar el meu primer escrit fa 50 anys. 
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Profesores del IES Comte de 
Rius trabajan en un proyec-
to encarado a ofrecer forma-
ción técnica a través de in-
ternet a los trabajadores en 
activo que tienen dificultades 
para ir al aula.  
 
Las clases  se siguen a través 
de internet en tiempo real. 
Sólo se necesita webcam y las 
claves de acceso. 
La tecnología posibilita in-
teractuar con el profesor y 
salir a la pizarra. 
 
Diari de Tarragona 
17-II-2009 
 

EL Comte de Rius partici-
pa en un sistema de interco-
nexión digital entre institu-
tos. 
 
Los estudiantes que se bene-
ficiarán de este sistema son 
los ciclos formativos de auto-
matización. 
 
El proyecto se enmarca de-
ntro de la política de la Gene-
ralitat de Catalunya para fo-
mentar la utilización de redes 
compartidas. 
 
Diari de Tarragona.  
16-XII 2008  
 

 
                    Imatges de la maqueta i part del grup de treball. 

Aquesta maqueta s’ha realitzat amb els alumnes de segon curs 
del cicle formatiu de grau mitjà d’electromecànica de vehi-
cles. S’ha cregut convenient realitzar-la en el context de la pro-
gramació del crèdit 7 de “Sistemes de seguretat i confort”, per 
tal de consolidar els coneixements adquirits en la unitat didàcti-
ca de sistemes i instal·lació d’equips de so. 
          Albert Fabregat. Professor d’Automoció 



 

El punt 7 del PGI ( Programació General del Institut ) sobre la 
“Programació anual de les activitats extraescolars i escolar complementà-
ries” indica al primer paràgraf que “les activitats de caràcter general seran 
planificades i gestionades per la Coordinació d’Activitats i Serveis, com: 
Sant Joan Bosco, Sant Jordi, activitats lúdicoesportives, culturals, viatge fi 
d’estudis...”, per tant la reglamentació actual dóna les claus de les compe-
tències de la coordinació d’Activitats i serveis. 

Per desenvolupar aquestes atribucions, al primer trimestre del curs, les tasques de coordinació em 
van portar a treballar amb els alumnes per recollir diners  pel viatge de fi d’estudis, és a dir, ven-
da de castanyes al lloc on ens va assignar l’ajuntament, (Avinguda Catalunya cantonada c/ Maria 
Cristina) . També van vendre números per una cistella de Nadal, amb “Paleta de Guijuelo” inclo-
sa. 

 
Al mateix temps vaig posar en marxa tot l’operatiu per les competicions escolars a les lligues del 
CET (Consell Escolar del Tarragonès) amb un equip de bàsquet i un equip de futbol sala. 

La setmana del 26 al 30 de gener es va celebrar la setmana Tècnica- Cultural de Sant Joan Bosco, 
amb una gran participació de tota la comunitat educativa. Es van realitzar diverses conferències, 
campionat de Catskills, exposicions i sortides. El dia 30 es va convocar els alumnes a diferents 
campionats esportius de bàsquet 3x3, Futbol Sala 5x5, Voleibol 4x4, i ping-pong. Es va obsequi-
ar els alumnes amb esmorzar de coca amb xocolata i els professors vàrem dinar plegats al bar del 
Pep. 

Finalment, com a trets importants 
de la tasca de coordinació i des-
près de valorar possibles destina-
cions, els alumnes per majoria van 
escollir que el viatge de fi de curs 
seria un creuer pel Mediterrani. El 
“Grand Voyager” sortirà el 30 de 
març des de Barcelona per tornar-
hi el 3 d’abril. Arribarem a Livor-
no (port proper a Florència i Pisa) 
el dia 31 de març a les 9:30 i ens 
farem a la mar a les 20:30. Atraca-
rem a Chivitavecchia (port de Ro-
ma) el dia 1 d’abril a les 8:00, per 
salpar cap a Villefranche (port 
proper a Montecarlo i Mònaco) on 
hi arribarem a les 8:30 del 2 
d’abril per sortir a les 16:00 per fer la nostra última singladura, i donarem amarres al port de Bar-
celona el 3 d’abril a les 7:00.   Desitgeu-nos bona mar!!! 

                                                           Rafa Figueroa Sacedon .Coordinador d’activitats i serveis 

 

Amb motiu de la seva jubilació, la comunitat educativa de l’IES SEP Comte de Rius 
va retre el passat divendres 6 de febrer, un calorós homenatge de reconeixement 
més entranyable als professors i amics 

 
 

    
Les seves trajectòries  personals  s’han caracteritzat per la seva presència i dedicació en tota 
mena de projectes docents , creant un “estil propi de fer escola”. 

L’escola, aquesta escola, la vostra escola va voler amb aquest acte reconèixer tota la vostra 
dedicació a aquesta feina que tant us heu estimat: la de ser professor, professor del Comte 
de Rius. 

Francesc Roca - Director de l'IES-SEP Comte de Rius 
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            Tots els assistents a l’ acte d’homenatge als professors que s’han jubilat 

Sr. Salvador Soler, inspector d’Ensenyament 
Sr. Francesc Roca, director del Comte de Rius 
Sr. Josep M. Cabré, un dels homenatjeats. 

  Rafa Figueroa Sacedon 

 
Josep Maria Cabré Constanti 
 
Juan José Collado Moyano 
 
Joan Josep Padreny Boix  
 
Bartomeu Sansó Capó 
 
Arnald Saura Miranda 



   
                                                   JO ODIO 
 
Jo odio els malsons. Odio tancar els ulls a la nit i despertar-me en un altre món, desconegut. Un 
món del qual mai pots escapar, on mai guanyaràs... Un món creat per la teva imaginació, on les 
teves pors es fan realitat. 
 
Mai saps quan tornaràs a visitar-lo, perquè quan ho fas sempre ho fas involuntàriament. Tanques 
els ulls i viatges al lloc on es creen els somnis, un lloc fantàstic, màgic, perfecte. Però moltes ve-
gades pots equivocar-te de camí i submergir-te en la immensa obscuritat. Aleshores sents fred, 
mires al teu voltant, però estàs totalment sol. De sobte no veus res, i comences a sentir sorolls 
horribles. Se t’apareixen les teves pitjors pors, passarà tot allò que no desitges que passi... 
 
Als malsons sentiràs una completa soledat. Jo odio la soledat. La sensació d’estar immers en un 
pou fondíssim d’on ningú et podrà treure mai. La sensació que ningú t’estima de veritat, que to-
tes les teves amistats són una farsa, una mentida més... Quan dins teu hi ha un buit que qualsevol 
no pot omplir, una insaciable necessitat d’afecte, d’amor... la sensació de sentir-se inferior als 
altres. 
 
Jo odio aquesta sensació, sentir-se inferior als altres... sentir impotència perquè mai arribaràs a 
ser millor. Quan penses que mai aconseguiràs assolir els teus desitjos i reptes. I és aleshores, 
quan et sents així, que t’agradaria moltíssim tornar a ser un nen perquè els nens no es senten infe-
riors a ningú, i enyores tota la teva infantesa amb nostàlgia. A més a més veus com al teu voltant 
tothom aconsegueix el que vol, i tu, per molt que ho intentes, l’únic que aconsegueixes és fallar i 
que els altres et perdin el respecte, rient de la teva nova caiguda.... Just en aquet moment desitges 
que el temps es pari, o bé que s’acceleri tant fins que no puguis recordar el que va passar, fins 
que no tinguis por de tornar-ho a intentar... Però quan et sents inferior als altres, mai ho intentes, 
s’apodera de tu la covardia. 
 
Jo odio la covardia. Perquè quan ets un covard les ganes de lluitar pel que vols et cremen per din-
tre ja que no saps com treure-les a fora. No ets capaç de fer el que desitges tot i que ho desitges 
amb força. De vegades, una espurna de valentia s’apodera de tu i fa que intentis avançar en el 
camí dels teus propòsits, però quan 
estàs a punt d’aconseguir-ho, et retires 
cap endarrere, perquè sents por... i 
aleshores et tornes a sentir tot un co-
vard. 
 
Jo odio la por, que moltes vegades 
s’apodera de mi quan tanco els ulls i 
intento somiar, convertint-me en una 
covarda, fent-me sentir inferior a tot i 
completament sola. 
Per sort, no estic somiant, no estic te-
nint cap malson. 
 
Mª Carmen Cabello Sanchez. 
1r Bat B 
 

 
  JOAN SANAHUJES és Conseller d'Educació d'Universitats i Ensenyament de l'Ajunta-
ment de Tarragona . Ens va visitar el divendres 5 de març. 

 

-  A què es dedicava abans de ser regidor de l’Ajuntament? 
Vaig fer classes a Primària i després a Secundària; concretament, com a professor de Geo-
grafia i Història. 

-  Quines són les prioritats de la seva regidoria per a aquest any? 
Adequar l’oferta a la demanda de places a Educació Primària i a les llars d’infants, ja que 
durant el curs 07/08 , 400 famílies es van quedar sense plaça a les llars d’infants. Està pre-
vist que enguany s’obrin 4 0 5 nous centres i, per tant, aquest problema se solucionarà. 

-  Com veu l’ensenyament en la nostra ciutat? 
Disposem de centres molt ben preparats, tot i que hi ha mancança de serveis. 

 

Amb tota sinceritat: 
 
• Quin és el personatge viu que admira més? 

       Jacques  Delors, principal impulsor de la Unió Europea. 

• Un consell del seu pare o de la seva mare 

      “Comporta’t com t’agradaria que es comportessin amb tu” 

• Allò que més li agrada i li desagrada de la nostra societat actual. 

      La solidaritat que els joves porten a terme a través de les ONG. Vivim en una societat rica,  
però hem de ser solidaris. I em desagrada la manca de solidaritat 

• Un valor per recuperar 

      Viure més en contacte amb la natura, sobretot les persones que vivim a la ciutat. 

• Una olor per recordar 

       L’olor de les “rosquilles” que feia la meva mare. 

• Treballar per viure o viure per treballar? 

       Treballar per viure 

• Un estat d’ànim .... 

      L’optimisme 

• Un desig ... 

      Que totes les persones que  

      estimo tinguin salut. 

  
  MOLTES GRÀCIES! 
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Sr. Joan Sanahujes, conseller d’Educació 
Sr. Josep M. Solé, cap d’estudis  del Comte de Rius 
Veronica Torralba i M. Carmen Cabello, alumnes de 1r Bat  
durant l’entrevista. 



 

 
  
       Els objectius d’aquest tallers adreçats a alumnes tant de grau mig com de superior van ser: 
 

• Oferir eines pràctiques que els alumnes poden aplicar als diferents processos de selec-
ció de treball. 

 
• Fer-se conscients de les pròpies fortaleses i de les seves debilitats i com superar-les. 

 
• Capacitar els joves per enfrontar-se amb èxit a una entrevista de treball. 

 
• Fomentar l’esperit emprenedor i la creació d’empreses. 

 
 
  Tots els alumnes van considerar el projecte molt positiu, engrescador i útil per al seu futur   
professional. 
 
                                                                                                                 Departament de FOL 
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Un curs més el Departament de FOL 
ha participat en el projecte per al des-
envolupament professional sobre se-
lecció de personal i dinàmiques de 
grup dirigides a processos selectius de 
caràcter grupal, organitzat amb el su-
port de l’Ajuntament i la Secretaria de 
Joventut de Tarragona. Aquest any, i 
com a novetat respecte a l’anterior, 
també s’han realitzat sessions de crea-
ció d’empreses per tractar el tema de 
l’autoocupació. 

 
Els tallers es van dur a terme durant la 
primera quinzena de desembre i van 
ser impartits per professionals experts. 
En el cas de l’autoocupació va ser la 
càtedra d’emprenedoria i creació 
d’empreses de la URV l’encarregada 
de portar a terme les sessions. I pels 
tallers de selecció de personal i dinà-
miques grupals vam comptar amb 
l’Alícia Vallespí, coaching comunica-
ció lideratge i Cerc@ SCCL 

 

 
 
 
 
                            
                           
  CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
  Especialitats: MECATRÒNICA i CONTROL INDUSTRIAL 
  Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta vegada no ha estat possible , els guanyadors dels CATSKILLS de MECATRÒNICA i 
CONTROL INDUSTRIAL han estat respectivament l’IES Palau Aussit de Ripollet i l’IES SEP 
La Garrotxa d’Olot. Felicitats. 
  
Els nostres alumnes Mario Franquet, Genis Figueres i l’Oscar Salvador han fet un gran paper. Les 
seves ganes de participar, la dedicació abans i durant la competició fan que ja estiguem pensant en 
la propera edició 
No s’ha guanyat, però el que sí que s’ha evidenciat és que conservem amics,  que hem guanyat 
nous amics – amics de l’IES SEP Comte de Rius- gràcies a la qualitat humana i professional de 
totes les persones que amb la seva dedicació i entusiasme han fet possible que aquests dos dies de 
competició hagin estat un èxit (tutors de l’especialitat, professor/es, caps de departament/seminari, 
personal de PAS, alumnes que van visitar la competició , personal de cafeteria i personal de neteja  
GRÀCIES A TOTS 

El Sotsdirector d’FP, Ramón Yuste i el Coordinador 
d’Informàtica, Joan Perona, van fer lliurament de tres 
ordinadors reciclats al Casal d’Avis de Sant Pere i 
Sant Pau, en representació del Centre. 
 
Aquesta acció està englobada en la política de Gestió  
Mediambiental del centre. 

Sr. Ramón Yuste, sotsdirector d’FP del Comte de Rius, Sr. Francesc Roca, director del Comte de Rius, Sr. Vicens 
Villena, representant  dels Serveis Territorials de Tarragona, Sra. Neus Pey, representant de la Direcció General 
de FP, Sr. Guillermo Mayor, representant de FESTO i alumnes competint en la modalitat  de Mecatrònica.  
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Exposició: “Omple la teva vida de sentit: Fes-te 
voluntari”, promoguda per la Federació Catalana 
de Voluntariat Social. 

 Recital poètic a càrrec de Miguel Puiadó 
per a 1r i 2n Batxillerat. 

         Actuació de diferents Dj’s 


