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 OPINIÓ

 NATURA

PÀGINA .1

PÀGINA .2

Fet per: Aleix daura
Què pots trobar?
S’hi pot trobar un article
sobre com els temps
actualment han canviat
i es dóna protagonisme
a temes més importants que
Sant Jordi.

 ENTREVISTA

 ESPORTS

PÀGINA .3

PÀGINA .4

Fet per: Irene
Galindo, Núria Nadal
i Meritxell Nadal

Fet per: Rubén

Què pots trobar?
Una entrevista elaborada
a l’alumna de 6èB Laura
Burgaleta. Les preguntes
aniran sobre la parada
que van posar els
membres del Gelsto

Roldán i Thiago
López
Què pots trobar?
En aquest número de
l’apartat d’esports
ho trobaràs una mica
especial.
Aquí trobaràs perquè
es celebra el dia del
llibre. Un dia especial
per als grans lectors.

Fet per: Diana Puerto
Alicia Lara
Què pots trobar?
Notícia sobre el drac
de komodo. L’ animal:
drac de komodo. Les
roses i la llegenda
de Sant Jordi.

Opinió
Per Aleix Daura

La revolució de la princesa
Actualment la gran part de la població catalana i espanyola està molt
sensibilitzada amb un nou tema que ha sorgit actualment: el
feminisme.
Us estareu preguntant, què té a veure el feminisme amb Sant
Jordi?
Doncs és molt fàcil: moltes editorials i escriptores han decidit
que la princesa pot ser prou autosuficient per salvar-se ella soleta.
Aquesta iniciativa ha estat molt ben rebuda per la majoria de la
societat.
Passejant per la Rambla el dia 23 d’abril es podien veure moltes
paradetes amb llibres feministes.
Aquesta jornada de Sant Jordi de 2019 s’ha popularitzat un
llibre amb aquest context de que la princesa és la salvadora.
El títol del llibre s’anomena ‘‘La revolta de Santa Jordina’’.
La meva opinió al respecte és que trobo molt bé que es doni
protagonisme a aquest tema del qual tots hauríem de reflexionar.

Natura
Aquest mes hem triat aquest animal perquè es celebra Sant
Jordi i em posat al drac Komodo perquè esta relacionat.

Moment en què es localitza el drac de Komodo a Cornellà
La Guàrdia Civil ha intervingut en un local de Cornellà de Llobregat
(Barcelona) un exemplar de drac de Komodo al que li falta una mà i té la cua
tallada. Segons l'Europol, aquesta és la primera vegada que es recupera a
Europa un animal d'aquesta espècie e criat i adquirit il·legalment.

Animals estranys

El drac de Komodo és una espècie de llangardaix que viu a les illes
de Komodo, a la Indonèsia central. L'espècie pertany a la família dels varans
i és el llangardaix vivent més gros; assoleix una mida mitjana de dos o tres
metres i pesa aproximadament setanta quilograms.

Planta de Sant Jordi:
Els rosers
La rosa és la flor del roser. Les roses estan entre les flors més comunes
venudes pels floristes, així com un dels arbustos més populars de jardí. Les
roses són de gran importància econòmica tant com a collita per a l'ús dels
floristes com per la fabricació de perfums.

Fet per: Diana Puerto Rodriguez i Alicia Lara
Andreu.

Llegenda de Sant Jordi
Diu la llegenda que per les terres de Montblanc hi vivia un Drac ferotge que
tenia aterrida a tota la població. El drac terrible portava anys devorant
persones i remats sencers de bestiar i ningú podia viure tranquil. Un dia el
rei va decidir buscar una solució al problema: per poder portar una vida
normal havien d’aconseguir que el drac no tingués gana i per això es
va decidir que cada dia oferirien a la bèstia una persona escollida a l’atzar i
així la resta dels vilatans podrien viure tranquils, almenys per aquella
jornada. La sort va voler que la primera víctima en sacrifici fos la filla del
rei. La jove i bella princesa va entrar en desconsol, però també tot el poble
que l’estimava i l’adorava i que varen demanar clemència al pare de la noia.
Però el rei, fidel a les seves decisions, va acceptar el que l’atzar havia
marcat i amb tota la seva pena va enviar a la seva estimada filla cap a la cova
del drac, per al seu sacrifici. Però de sobte, muntat en un cavall blanc, va
aparèixer un cavaller. El seu nom era Jordi i venia a salvar a la Princesa i a
tota la població de Montblanc. Va lluitar de la manera més heroica i valenta
contra el drac i, finalment, va aconseguir travessar-lo amb la seva llarga
llança. D’aquesta manera el cavaller no només va vèncer al drac, alliberant a
tota la població d’aquell horror, sinó que també va salvar a la princesa d’una
mort segura. El rei, agraït, va oferir-li a la seva gentil filla en matrimoni,
però el cavaller no va voler acceptar aquell honor. Va agafar el seu cavall
blanc i va marxar. Al cap d’uns dies, allà on el cavaller havia matat al drac, hi
va néixer un roser de flors vermelles, com la sang del drac vençut.

https://www.youtube.com/watch?v=BFC3
1Yur52M

UN SANT JORDI DES DEL GELSTO
Hem fet una entrevista a una noia de 6è que ens ha explicat el
que han fet a la paradeta que van muntar el Gelsto. Ens ha
semblat interessant investigar sobre aquest tema relacionat amb Sant
Jordi.
LAURA BURGALETA
Quines persones formaven la parada? On es trobava?
La parada era del Gelsto i van estar tot el dia a la Rambla
Què venien a la parada?
Veníem roses naturals, punts de llibres, llibres reciclats, roses de feltre i
llaminadures
Qui donava els llibres reciclats per a la parada?
Els del Gelsto podíem portar llibres reutilitzats
Era la primera vegada que ho fèieu?
No, portem bastants anys fent-ho
On destinaven els diners recaptats?
Anaven per als campaments i excursions
Estàveu obligats a anar-hi?
No, era voluntari anar a ajudar
Quant vau recaptar?
Vam recaptar bastant
De quina part ets vas encarregar?
Entre tots vam fer una mica de tot
Va ser divertit estar cara el públic?
Si, va ser molt entretingut

Fet per:
Núria Nadal
Irene Galindo
Meritxell Nadal

6èA

PERQUE ES CELEBRA EL DIA DEL
LLIBRE?
El dia 23 d’abril es un dia simbolic per a literatura mundial ja que
aquest dia en 1616 van morir: Cervantes, Shakspeare i Inca Garcilaso.
Aquesta data també coincideix amb el naixement o la mort d’ altres
autors com: Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir
Nabokov, Josep Pla, etc…
El dia internacional del llibre es va crear en honor a els autors que
van morir.4

La llegenda del drac dragui
Es un nou conte del projecte solidari “Cap nen sense
conte”
Ha arribat el tercer conte del projecte “Cap nen sense conte” que s’ha
publicat amb motiu de la Diada de Sant Jordi d’enguany.
El conte porta el títol “La llegenda del drac Dragui” i és obra com el dos
anteriors d’en Toni Argent i la Núria Ramon.
En aquesta història del drac Dragui i el cavaller Sant Jordi cooperen per tal
de salvar la princesa Elna, ja que reialme un viu ha estat congelat per obra
d’una bruixa dolenta.

Fet per:
-Carla Rozas
- Ariadna Sánchez
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