
“Potser els polítics no tenen prou maduresa per entendre 
el canvi climàtic” Greta Thunberg

“Una societat es defi neix no només pel que crea sinó pel 
que es nega a destruir” John Sawhill

“La igualtat és el cor de la llibertat; de fet, no hi 
ha llibertat sense ella” Frances Wright

“Mentre hi hagi una dona sotmesa no seré 
una dona LLIURE” Audre Lorde

“RESPECTE no és caritat és un dret” Daniel Arzola
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16 Juliol. Sicília.

18 Agost. Maldives.

20 Setembre. L’escola.

22 Octubre. Boscos de Poblet.

24 Novembre. Glacera d’Islàndia.

26 Desembre. Icebergs d’Islàndia.
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PER QUÈ NO?

Fa uns dies, ens va visitar una antiga alumna de l’escola, la Sabrina. La vaig veure 

feliç, riallera com sempre, i amb un munt de somnis a les butxaques. És una gran persona, la 

Sabrina. Recordo que, fa tres anys, quan ella feia quart de secundària, l’acte inaugural del 

dia de Sant Jordi va generar un debat, per a mi inesperat, entre les noies que formaven part 

del grup de teatre. El motiu del debat en qüestió fou que la Sabrina, aquell any, seria Sant 

Jordi en la representació de l’adaptació de la llegenda que tradicionalment fem a l’amfi te-

atre. Les noies del grup, tret de la Sabrina i de la resta d’actors, consideraven que aquell fet 

confondria els més petits de l’escola, “un Sant Jordi noia?” Recordo que, després de diversos 

debats, algú del grup de teatre va dir: “i per què no?”. Recordo que, aquell any, mentre una 

cançó de Doctor Prats esquitxava el matí, la Sabrina va vèncer el drac i, en acabar l’obra, 

les nenes i els nens del parvulari van marxar xino-xano de l’amfi teatre amb una rialla ben 

ampla a la cara i amb posat no gens confós.
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A M F I T E A T R E

 L’EQUITAT DE GÈNERE, UNA URGÈNCIA SOCIAL I EL NOU TEMA DE L’ANY

El dia 20 de novembre se celebra el Dia Internacional dels Infants. Remenant entre els articles publicats pels diaris 

del territori, n’hem trobat un del Punt Avui, un fragment del qual ens ha interessat. És el següent:

Sens dubte els infants, que no són els ciutadans del futur, sinó del present, són la clau de volta per aconseguir fer 
efectiva la igualtat de gènere. És hora d’actuar i garantir els seus drets, a més d’educar-los en la seva responsabilitat i el seu 
deure de present i de futur.

Aquest any, un dels temes que s’ha es-

collit a l’escola ha estat l’equitat de gènere. En 

general, els alumnes del Thau consideren que 

l’equitat de gènere és el mateix que el concepte 

d’igualtat, però hem vist que no és així. Segons el 

departament d’Assessorament Lingüístic, l’equi-

tat de gènere és la distribució justa dels drets, 

els benefi cis, les obligacions, les oportunitats i 

els recursos sobre la base del reconeixement i el 

respecte de la diferència entre dones i homes en 

la societat. Amb aquesta defi nició, entenem que 

s’han de proporcionar les necessitats o serveis 

que necessita cada gènere, distingint les seves 

diferències. Per contra, el concepte d’igualtat es 

refereix a tractar per igual a homes i dones sen-

se tenir en compte les seves necessitats. 

Ona, Andrea i Lucía
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Ordino Arcalís. Berta Clavaguera

“He après que mai s’és massa petit per marcar la diferència”. Greta Thunberg
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Judit Tost, Aroa Castro i Berta Fluvià
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Paisatge de la nostra ciutat, Barcelona vista  des de l’escola Thau.

“Pretendre que el canvi climàtic no és real no farà que desaparegui. El canvi 

climàtic és real i està succeint ara mateix; és l’amenaça més urgent que afronta 

la nostra espècie”. Leonardo DiCaprio.
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Ot Maculet i Arnau Pons
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Barcelona. Paula Reina.

“Molta gent petita en llocs petits, fent coses petites que poden canviar 

el món”. Eduardo Galeano
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Nuna Ibernon, Paula Reina i Laia Gámez
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Buguenvíl·lees de l’escola. Jana Escofet i Marina Tarrida. 

Què faríem a l’escola sense fl ors? Cuidem-les. 
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Olívia Escofet i Jana Escofet
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Camp de fl ors a Regencós, Costa Brava. Ariadna Uñó.

Roses are red,

Violets are blue,

Sugar is sweet,

And so are you. 

Anònim
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Alba Peña
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Aiguamolls del delta de l’Ebre. Núria Ibarz

“La gent està morint. Ecosistemes sencers s’estan 

col·lapsant. Estem a l’inici d’una extinció massiva. I no 

sabeu parlar més que de diners i de contes de fades 

sobre l’etern creixement econòmic. Com us atreviu!” 

Greta Thunberg



número trenta-u15

Jana Escofet



número trenta-u16

Posta de sol a Sicília. Joan Palou.

“Tomar agua nos da vida; tomar consciencia nos 

dará agua”. Adriana Inés Ávila Zárete
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Oriol Monge
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Maldives. Àlex Mas

El canvi climàtic no fa vacances, durant 

l’estiu cuidem el mar.
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Maria Aguado
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Tornada a l’escola. Lola Mas

Ensenyar a cuidar el medi ambient és ensenyar a valorar la vida.
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Lola Mas i Núria García
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Boscos de Poblet. Arnau Pons

La granota no es beu l’aigua del seu propi estany. 

Proverbi xinès.
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Nora Balagué i Carla Escofet
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Glacera d’Islàndia. Núria Ibarz

“Només quan l’últim arbre sigui mort, l’últim riu hagi estat 

enverinat i l’últim peix hagi estat atrapat, t’adonaràs que no 

pots menjar diners”. Eduardo Galeano
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Arnau Vilaseca, Ariadna Albiol i Jana Maurín
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Icebergs d’Islàndia. Paula Martrat. 

No hi ha planeta B 
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Berta Clavaguera i Carla Bunyol
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