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A les següents pàgines els nostres alumnes

de 2n d'ESO opinaran sobre els seus temes

d'interès, parlaran d'actualitat, ens faran

recomanacions i ens entretindran; quelcom  

els ajudarà a evolucionar en l'art d'escriure i

en l'edició de textos. 

Iniciem per tant, un projecte nou, Encetem

la construcció d'un equip de redactors els

quals anirem coneixent cada vegada més al

llarg del curs i espero i desitjo que ho

gaudiu.

Marc.
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OPINIÓ
per:

ClaudiaClaudia  
TingTing

DanielDaniel    
NataliaNatalia



TORNEM A
LA RUTINA
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El col·legi Santa Marta, com la resta d'escoles de

Catalunya, va començar les classes el dia 13 de

setembre. La majoria dels alumnes tenien ganes

de tornar. D'altres, com tot en la vida, no

demostraven gran entusiasme per aquest fet.

Tot i això, tots teníem una cosa clara, seguim en

època COVID i cal respectar les normes per la

salut de tothom.

Dels primers dies, va ser molt destacable la

sortida a la platja del 17/9 en la qual vam passar

el dia fent dinàmiques cooperatives amb la

finalitat d'integrar-nos, entre nosaltres i la resta

de cursos d'ESO.

Valorant la tornada, les primeres setmanes no

van ser gaire dures i no va ser difícil adaptar-

se, tot i que ara; amb els primers exàmens la

cosa comença a canviar. 

Aquest any tenim professors nous. Professors

que ja vam tenir fa anys, però que han tornat

a les nostres vides. Estem parlant de la Tania,

qui ara és la nostra professora de Català però

va ser la nostra tutora a sisé.

En definitiva, ja tornem a la rutina. Una rutina

plena de canvis.

Per Claudia, Ting, Daniel 
 i Natalia



FestivitatsFestivitats
 per:

CescCesc
LeoLeo
IzanIzan

David C.David C.
 



La Mercè és la festa major tradicional de
Barcelona la qual ofereix homenatge a la
patrona de Barcelona. S'explica que el 24 de
setembre de 1218 la Mare de Déu de la Mercè
s'aparegué simultàniament al rei Jaume I, a
Sant Pere Nolasc i a Sant Ramon de Penyafort i
els encomanà que instituïssin un orde religiós
per rescatar els cristians ostatges a terres
sarraïnes. També, segles més tard, al 1687,

Barcelona fou atacada per una plaga terrible de
llagostes i el poble invocà la protecció a la Mare
de Déu de la Mercè. Quan se'n sortiren, la
proclamaren patrona de la diòcesi, encara que
no ho fou de manera oficial fins al 1868, amb el
papa Pius IX.

Actualment, la Mercè se celebra cada 24 de
setembre i dura fins al 26. La música, els
concerts i els espectacles són les activitats
especials per aquest esdeveniment.
Aquest any estaven dubtosos si se celebraria,

perquè com ja sabem, està la COVID.

Tradicionalment, la Mercè comença amb dos
actes simultanis:
El pregó ,llegit al saló de Cent de la Casa Ciutat i
a continuació una desfilada que es fa a les 7
pels carrers de Ciutat Vella.

Aquest any amb la COVID hi ha hagut unes
precaucions i diverses mesures de seguretat
extra: ús de mascareta obligatòria, realització
d'entrades i sortides de forma esglaonada
seguint les indicacions dels organitzadors.
Però tot i això, res ha aturat les festes
alcohòliques; fet que van obligar la policia a
desallotjar els principals centres de
concentració de gent.

FESTES DE
LA MERCÈ

Pe r  Cesc ,  Leo ,  I z an  i  Dav id  C .

 D E L  2 4  A L  2 6  D E  S E T E M B R E

Els concerts es van dur
a terme en diversos
punts de la ciutat. 

El Parc de la
Ciutadella, el Castell
de Montjuïc, el Passeig
de Gràcia, el Palauet
Albéniz, l'arc de
l'Estació del Nord, el
Parc de la Trinitat, el
Parc del Turó de la
Peira i el parc de Joan
Miró van ser els
principals centres i
escenaris de la ciutat.

Va ser un festival que
va arribar aplegar
molts artistes, dels
quals van destacar 31
Fam, La Húngara, els
Buhos.
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Els orígens

La Mercè en l'actualitat

Principals
actuacions



ACTUALITATACTUALITAT
per:

À N G E L
H E L E N

A R A C E L I
H U Y I



VOLCÀ DEVOLCÀ DE
LA PALMALA PALMA

Pe r  Ànge l ,  He len ,  Arace l i  i  Huy iPe r  Ànge l ,  He len ,  Arace l i  i  Huy i

A C T U A L I T A T :  T E M E S  D ' I N T E R È SA C T U A L I T A T :  T E M E S  D ' I N T E R È S

El 19 de setembre 2021 va
explotar el volcà a Cumbre
Vieja.

El primer indici de
l'explosió va ser un
terratrèmol, el qual, ningú
creia que era tan greu. Es
va comprovar que l'erupció
del volcà va ser provocada
per un altre terratrèmol, de
3,8 de magnitud. 

Aquest succés va provocar
que comencés el perill pels
habitants de Palma.

Després de vuit dies encès
el volcà va deixar d'expulsar
lava durant dues hores. Tot
i així, després d'aquest
parell d'hores, va tornar a
rebutjar la lava, amb molta
més força que als seus
inicis.

Les autoritats van
recomanar mantenir una
distància de 2 quilòmetres
de distància amb el volcà
per l'existència de risc de
l'impacte de piroclàstics i
l'exposició de gasos.

És un volcà estrombolià, això significa
que la seva lava és viscosa, poc fluida i es
caracteritza per successives explosions.
Las autoritats alerten que és molt perillós
apropar-se a la lava, perquè aquesta pot
alcançar els 1075 graus.

A causa del camí de les diferents colades,
més de 1.000 cases estan afectades i
7.000 persones han sigut evacuades per
les destruccions de les seves llars.

El 29 de setembre una colada va arribar
al mar i, el contacte de l'aigua amb la
lava, va provocar una reacció química
que va augmentar el perill de la zona i va
canviar la forma de respirar al medi
ambient i a l'atmosfèra. En cas que
comenci a ploure en la Palma, podria
arribar a un punt químic del qual, la
conseqüència, seria provocar una pluja
àcida.

El més probable és que sigui necessari el
pas de cent anys o més, per tal que es
pugui tornar a edificar en les mateixes
localitzacions i posicions per on ha passat
la lava. Aquest fet es dona perquè, com la
lava és viscosa, haurà de passar molt de
temps a què s'assequi. 
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Estat d'alarma

Conseqüències de l'apropament de
la lava als pobles

Què succeeix quan la lava arriba
al mar?

Què passarà quan el volcà deixi
d'erupcionar?



de:
LES

RECOMANACIONS

E L E N A  
B A O Y I  
J O A N  

K I R I A N



F I N A L S  Q U E

M E R E I X E N  U N A

H I S T Ò R I A

Aquest llibre és escrit per Albert

Espinosa, escriptor, director, actor i

guionista, molt conegut per ser el

director de la sèrie polseres vermelles.

Aquest llibre, del qual s'han venut uns

2.500.000 exemplars, està format per

mini històries entrellaçades que poden

semblar molt diferents, però en qualsevol

moment pots trobar el seu punt de

connexió. 

Són 20 historietes que et faran plorar,

riure o emocionar-te. Parlen de temes

tabús: com el suïcidi, bullying, les

discapacitats, les mentides... Però no les

tracta d'una manera subtil. Parlen de

coses reals o inventades, però sempre et

fan pensar; encara que hi ha dos

d'aquests relats que em semblen molt

especials, ja que parlen de la seva

experiència amb el càncer, i la del seu

amic Lleó. 

OPINIÓ. 

Aquest llibre és un dels meus preferits, ja

que com sempre dic a mi m'agraden els

llibres de plorar. Les històries m'han fet

pensar en com és la gent com de difícil 

 pot arribar a ser la vida. Una cosa que

m'encanta és com comencen les

històries; primer de tot amb una gran

il·lustració i dues dites. Una d'una

persona famosa i  l'altre d'ell o de la seva

àvia.

Per Elena

"Creo que no existen dos palabras más bellas en este
mundo que:

Quédate conmigo"
 

"Ama u odia, pero siente; es lo único que merece la
pena en este mundo"
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U N  P O N T  C A P

A  T E R A B H I T I A

Es tracta d'un llargmetratge basat en un

llibre, on el protagonista, Jess Arons, se

sent un estrany en el col·legi, inclús amb

la seva família.

Al seu col·legi, coneixerà una noia (Leslie)

a qui li agrada explicar històries de

fantasia i de màgia i tots dos junts

crearan un regne secret que es diu

Terabhitia, el qual, per arribar-hi hauran

de passar amb una corda màgica. 

Tota l'acció comença quan Leslie, un dia,

vol anar cap a Terabhitia; però la corda es

va trencar i va caure al riu.

Quan Jess va assabentar-se, va anar

corrent al riu, va crear un pont per passar

i va rescatar la seva millor amiga.

OPINIÓ.

Es tracta d'una pel·lícula on els valors

d'amistat son molt presents. És molt

divertida perquè hi ha moments molt

bons i on la imaginació no té límits. La

recomano ja que és molt entretinguda i

és perfecta per veure-la en família.

Per Kirian
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T H E  C R O W N

The Crown és una sèrie que tracta sobre

la corona anglesa des de mitjans del

segle XX. La història va evolucionant a

través dels anys amb diferents actors per

temporada, amb 4 avui dia, on es pot

veure, entre altres coses, la relació entre

la reina Isabel II i el duc d'Edimburg.    

 De fet, en les pròximes temporades

veurem l'evolució de la família Windsor,

amb nous personatges d'interès modern

com Winston Churchill.

És una de les sèries més populars de la

plataforma de streaming, Netflix i és per

veure-la i enganxar-se a poc a poc, ja que

apareixen tots els drames i problemes

interns i externs del país britànic;

problemes polítics i geogràfics, com la

independència d'Egipte o les diferències

que va viure la reina amb la dama de

ferro, Margaret Thatcher.

OPINIÓ

És molt recomanable per conèixer la

història anglesa amb millor detall i 

 conèixer també la vida de l'actual

monarca anglesa. En definitiva, val molt

la pena per comprendre el seu passat.

Per Joan
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P E R  B A O Y IP E R  B A O Y I

I N G R E D I E N T SI N G R E D I E N T S

50g de farina d 'arròs dolç / arròs amb gluten 

1 cullerada de sucre 

30 ml aprox. d 'aigua
50g de pasta de mongetes vermelles 

2 cullerades de sèsam blanc 

Oli per cuinar 

(És un postre molt popular de la Xina , que
bàsicament és una bola que té com a farcit
mongetes vermelles , ingredient que fa que
sigui dolç).

1.- Primer, hem de posar la farina en un recipient,
afegim el sucre i la meitat de l'aigua per
dissoldre el sucre. 

2.- Removem la farina des del centre cap a fora,.

Al mateix temps, afegim l'altra part d'aigua. Si la
massa és molt tova, o molt dura, serà més difícil
farcir. 

3.- Per començar a fer les boles, hem de posar-
nos oli a les mans per evitar que s'enganxi. Fem
peces iguals. 

4.- Presionem el centre de cada bola fent un
forat, per poder afegir el farcit.

5.- Posem el farcit dins del forat que prèviament
hem fet. Tanquem la bola posant la massa dels
costats al centre. (La massa ha de tenir gruix
uniforme).

6.- Humitegem cada bola i l'arrebossem amb 

 sèsam. 

7.- Escalfem l'oli de 140~150° i quan estigui a la
temperatura adequada, afegim les boles. 

8.- Cuinem les boles entre 4-5 min i després
pujem la temperatura a alta (això és per fer-les
més cruixents). Si la temperatura és molt alta, les
llavors del sèsam es poden cremar i la massa pot
quedar crua.

9.- Quan la superfície estigui daurada, ja estaran
fetes. 

P R O C E D I M E N TP R O C E D I M E N T
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PLAN
S C

ULTURALS
Per D

aniel, Judith, Bruno  i Àlex



PARC GÜELL.

El Parc Güell és un parc, situat entre

els districtes Horta-Guinardo i

Gràcia, que reflexa la plenitut

artística de Gaudí. No es tracta

únicament d'un parc per visitar sino

que a més a més és un dels símbols

més importants que té la ciutat

comtal.

Les obres artístiques que trobareu

tenen una gran llibertat creativa i

imaginativa. En definitiva, si no teniu  

plans de cap de setmana, la visita al

parc pot ser molt interessant.

COSMOCAIXA.

El Cosmocaixa és un dels museus de

ciències més importants de

Barcelona. Fins el 27 d'octubre hi ha

una visita comentada a la sala

Univers que és la sala dels planetes.

Si ets client de la Caixa tens un 50%

de descompte.

PLANS CULTURALS
Les propostes d’aquest mes per gaudir els caps de
setmana són: 
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Passatemps

P E R  V I C T O R I A ,  K A N Y A N G ,  N A I A R A ,

J U L I A N A



SUDOKUS
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Sopa de lletres

Endevinalles
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