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de La Salle Torreforta

Opinió
per Aleix Daura

Activitats nadalenques
Per Nadal, a Tarragona s’organitzen vàries activitats nadalenques.
Són activitats lúdiques, solidàries, d’oci i esbarjo…
Per ficar un exemple, fa un temps es va dur a terme El gran recapte.
Consisteix en anar a supermercats i els voluntaris et diuen que has de
comprar: oli, productes cosmètics, llegums…
També es va inaugurar un gran carilló a la plaça Corsini de Tarragona amb
les figures més emblemàtiques del seguici popular: l’àliga, el nano capità, els
gegants moros i els geants vells, el negrito i la negrita entre d’altres (es diu
que aquest carilló és l’únic a tota Catalunya).
La meva opinió personal, és que està bé que l’ajuntament es preocupi per la
ciutadania.
Però la meva opinió no és la única que compta, així que anem a veure la dels
altres:
-No em fa gaire il·lusió anar a veure les activitats nadalenques a Tarragona
perquè ja en tinc prou a Barcelona.- Elsa Blanco, habitant de Barcelona.
-M’agrada molt la guarnició i totes les activitats per a canalla, jovent, adults
i la tercera edat.- Teresa Casellas, propietària d’una casa a Torredembarra.
-Sincerament, mai havia anat a les activitats nadalenques a Tarragona i
tampoc m’havia plantejat anar-hi aquest any.- M. Empar Sans, habitant de
La Selva Del Camp.

ESPORTS
Aquesta entrevista està feta a la Paula Ciprés Vilarnau que va a la classe de 1rA.
Com et dius? Paula
Quin esport fas? Patinatge
A quin club vas? El Constantí
Quan vas començar? Quan tenia 3 anys
Què fas als entrenaments? Fem balls
Quants dies entrenes a la setmana? 4 dies
Fas algun campionat fora de Catalunya? No
I a Catalunya? Si
Quants campionats has guanyat? He guanyat 7 campionats
On va ser l’últim campionat? A Reus
T’ho vas passar bé? Si, molt
En quin lloc vas quedar? 1ª
T’agrada aquest esport? Si, molt

Reporters: Thiago López i Rubén
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ENTREVISTA A LUCÍA MOLINA
6èB
FINALISTA CONCURS SANT JORDI
1. Tu creus que podria haver anat un altre al concurs? Per
què?
Si, perquè a la meva classe tots llegeixen bastant bé

2. Com vas quedar finalista de la teva classe? Hi van haver
unes altres persones?
Mitjançant una votació, si que hi van haver unes altres persones de
la meva classe que van anar al concurs.

3. Com vas escollir el poema que vas dir a classe per ser
seleccionada? Per què aquest poema?
El vaig escollir perquè era el què més m’agradava i era el que pronunciava
millor

4. Hi ha molt de nivell a la teva classe? Per què?
Hi ha un nivell bastant alt, perquè encara que alguns els hi costi llegir
hi ha uns altres que ho fan súper bé

5. Com et va tocar el poema del concurs? Era el que tu volies?
El Gaizka anava amb un sac amb els números dels poemes, no era el que
jo volia, però ho vaig llegir el millor que vaig poder

6. Amb qui vas competir al concurs? Eren bons lectors?
Amb la Núria Nadal, Aleix Daura i Hector Ramos

7. Et sembla just que anessis tu al concurs? Per què?
Si que em sembla just perquè em van votar els meus companys i vaig
obtenir la nota màxima

Recomanació literària:
Victor Nadal 4t ESO: “La vida de Leo Messi”

L’ENTREVISTA

ENTREVISTA AL MAX
Aquest curs hem decidit fer unes entrevistes als nens i nenes que canvien
d’etapa, aquestes entrevistes les fem per conèixer les seves sensacions, les
seves dificultats...
Preguntes 1A:
Com et dius?
-Max
Què t’ha semblat l’inici de curs?
-M’ha semblat un inici divertit i molt agradable
Com t’ha afectat el canvi?
-No m’ha afectat, m’ha semblat divertit
T’ha agradat?
-Si m’ha agradat perquè primària és molt gran
Quines diferències has trobat?
He trobat que el pati de primària és molt més gran i que infantil és més
petit
Has fets amics/es nous?
-Si he conegut a més gent amb el canvi de classe
Què t’agrada més ,infantil o primària?
-M’ha agradat més primària
MERITXELL NADAL
IRENE GALINDO
NÚRIA NADAL

NATURA

Guerra contra el senglar
Els aiguamolls de l'Empordà, l'únic lloc on s'ha aconseguit reduir la
presència de l'animal. Es fa de nit al Parc Natural dels Aiguamolls de
l'Empordà. Tres agents rurals equipats amb rifles i amb visors nocturns se
situen en una zona de la perifèria d'una de les tres reserves naturals
integrals on han detectat petjades de senglar. Aquesta metodologia
d'espera nocturna permet a l'agent seleccionar l'objectiu, una femella
adulta. Són les que lideren els grups matriarcals i tenen més potencial
reproductor. Aquesta tècnica, una de les quatre utilitzades als aiguamolls,
ha permès capturar el 70% d'exemplars abatuts entre el 1998 i el 2014,
que han estat 1.023. L'any passat van ser 106, gairebé el doble que
l'anterior. Gràcies a aquesta "neteja" que fan els rurals, és una de les
poques zones fora de perill de la plaga d'aquest animal salvatge.

Animals estranys
Tarsier: Aquest animal es troba a les illes Celebres , d'Indonèsia, i a prop
de les illes de Buton ,Muna, Kabanea, Selayer i les illes Togain. Tenen uns
ulls enormes, peus allargats i un cos petit. Mengen insectes ( encara que a
vegades mengen serps mortes o ocells) Són nocturns i solitaris.

Fet per: Diana i Alicia.
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