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QUÈ HA SIGUT D’ELLS
Amb aquest article hem inaugurat una nova secció
en la qual entrevistarem
a antics alumnes de
l’institut. Avui us presentem a l’Estela Ruedas.

1 Ens podries dir a quina època vas estudiar al Rovira-Forns?
Vaig començar l’ESO el 2002 i vaig acabar el batxillerat el 2008.
2 Què vas estudiar a l’institut Rovira Forns?
Vaig estudiar l’ESO i el Batxillerat social.
3 Perquè vas escollir aquest institut?
Primerament, vaig anar a l’escola Bernat de Mogoda i, a causa que l’institut Rovira-Forns, el considerava una continuació d’aquesta, no vaig tenir cap dubte a
escollir-lo. A més a més, també he de dir que l’institut estava just al costat de
l’escola de Primària i que tots els meus companys i companyes també anirien al
Rovira-Forns. Tot i això, és evident que tant els meus pares com jo consideràvem que era un bon centre per cursar tant l’ESO com el Batxillerat.
4 Com recordes la teva estada a l’institut?
La meva estada a l’institut ha sigut inoblidable, ja que ha estat plena de moments de tot tipus: tan bons com no tant bons, però aquests últims sempre quedaran com a anècdotes per explicar.
Actualment, encara visualitzo com era la meva classe, i els professors i companys amb els quals convivia cada dia. D’aquells anys, m’emporto molts records, aprenentatges, bones amistats i molts moments que han marcat part de
la meva infància.
5 Recordes el nom d’algun professor/a o alumne/a?
És clar i, fins i tot, a alguns d’ells, encara els segueixo veient. Recordo al meu
primer tutor, Nacho, i els altres mestres com, per exemple: L’Alicia, professora
de tecnologia; el Joan Coromines, mestre d’Educació Física; José León, mestre
de llengua; Montse Pagès, professora de dibuix; Assun, professora de matemàtiques; Jordi, professor d’història; Rosa, mestra de geografia, entre d’altres.
6 Quan temps fa que vas acabar els estudis en aquest institut?
Fa 5 anys.

7 Ens pots explicar alguna anècdota sobre la teva estada a l’institut?
Els meus companys i jo, de vegades, recordem quan alguns mestres explicaven alguns acudits a la classe. Ara, encara riem sobre la manera en què ho
explicaven.
Una tarda, unes companyes i jo ens vam quedar tancades al vestuari del gimnàs. Mentre, el professor estava fent la classe d’Educació Física fora de l’escola i, a nosaltres, per molt que cridàvem ningú ens escoltava.
A més, les excursions i les acampades han sigut molt bones ja que han estat
plenes d’anècdotes i de moments divertits.
8 Des de que has acabat l’institut que has fet?
Un cop vaig finalitzar el Batxillerat vaig fer un Cicle Formatiu de Grau Superior
d’Educació Infantil.
9 Actualment què estàs fent?
Vaig pel tercer any del grau d’Educació Infantil a la Universitat Autònoma de
Bellaterra.
10 Creus que ha valgut la pena estudiar?
Tot i que actualment no estic treballant del que he estudiat, no poso en dubte
que ha valgut la pena estudiar. El fet d’anar-me formant al llarg d’aquests
anys m’ha servit per aprendre nous coneixements sobre els meus estudis,
però, també envers tot el que ho envolta. Per exemple: conèixer persones
amb diverses ideologies i intercanviar punts de vista, tenir experiència i pràctica alhora de tractar temes socials ja que estan molt lligats als meus estudis,
anar desenvolupant i enriquint els meus coneixements previs amb els actuals....
11 Segueixes mantenint relacions d’amistat que vas fer a l’institut?
Sí, en general em segueixo relacionant amb aquelles persones que tenia més
contacte. També és cert que amb d’altres he perdut totalment el contacte. Actualment estic contenta de seguir comptant amb l’amistat d’alguns dels meus
companys de la infància com, per exemple, amb la Jéssica Matamoros, la Noemí Álvarez, la Karen Hereza, el Carlos Ayuso, el Jordi Montero, l’Emilio López, l’Oriol Bassols...
12 Treballes actualment? De què?
Treballo a una botiga de fotografia des de fa 5 anys. Ara estic fent alguns cursos i formacions sobre temes referents al meu treball.
13 Vols afegir alguna cosa més?
Per aquelles persones que tinguin dubtes sobre si anar o no a aquest institut,
jo els convidaria a que s’animessin, ja que des de la meva experiència han
estat uns anys molt bons.
Finalment, m’agradaria donar records a aquelles persones que han estat diàriament al meu costat durant l’estada a l’institut, així com als professors i als
meus companys.

Gràcies per la teva col·laboració.

Amanda Martínez, Cristina Marín, Cristina Ruíz

QUÈ HA SIGUT D’ELLS?
Aquest trimestre hem entrevistat la Lídia Casero. Va estudiar Batxillerat al nostre institut i, actualment, la trobareu per Madrid.

1. Com et dius?
El meu nom és Lidia Casero Guerra.
2. Quants anys tens?
Tinc 22 anys.
3. Quin any vas començar a l’institut Rovira-Forns?
Quan vaig fer el primer any de Batxillerat.
4. Quin any va ser?
Va ser l’any 2007.
5. Quin Bbatxillerat vas fer?
Vaig fer el Batxillerat d’Humanitats.
6. Què vas fer en sortir de l’institut?
Vaig començar la meva formació universitària a la UAB.
7. Què fas actualment?
Estic treballant una oficina fent tasques d’administració i realitzant
cursos formatius relacionats amb els meus estudis universitaris.
8. T’agrada el que fas?
El meu objectiu és treballar com a professora, ja que és la meva feina, però el treball que tinc actualment em permet continuar amb la
meva formació.
9. Quins estudis tens?
Aquest any he finalitzat els estudis de Grau d’Educació Primària.
10. Per què vas escollir aquesta carrera?
Els professors que m’he trobat al llarg de la meva formació van despertar la motivació per a l’educació.

11. Què és el més fàcil d’aquesta carrera?
Crec que no hi ha res fàcil, sinó que les ganes i la motivació per treballar amb els més petits faciliten el període formatiu.
12. Què és el més difícil?
El més difícil és mantenir la motivació i les ganes pensant en la degradació que està patint el sistema educatiu actual.
13. Què és el que més t’agrada d’aquest treball?
Poder observar dia a dia com els teus alumnes van desenvolupant
els seus potencials i habilitats.
14. On vius?
Actualment, visc a Madrid.
15. On vivies quan anaves al Rovira-Forns ?
La meva residència era a Santa Perpètua de Mogoda.
16. Per què et vas mudar?
Tot i que la situació laboral és molt precària a tot arreu, a Madrid vaig
trobar algunes oportunitats laborals que m’ajudarien a continuar amb
la meva formació.
17. Quines qualitats s’han de tenir per treballar en aquest ofici?
El més important és tenir ganes per canviar la societat actual mitjançant el treball amb els més petits, ja que ells són el nostre futur.
18. Recordes alguna anècdota de l’estada a l’institut?
Sobretot, guardo bons records de professors que em van ajudar i
animar per tal de continuar amb la meva formació.
19. Tens contacte amb els teus antics companys de classe?
Sí, tot i que visc a Madrid. Molts dels meus amics van sorgir a l’institut.

Moltes gràcies, Lídia, per la teva col·laboració.

David poderoso i José cota

QUÈ HA SIGUT D’ELLS?
Aquest trimestre hem volgut entrevistar al Rafael Ruíz. Aquest noi va començar els seus estudis a l’institut l’any de la seva creació, i ens ha semblat
que seria interessant, ara que celebrem el vintè aniversari, conèixer les seves opinions.

1. Ens podries dir a quina època vas estudiar al Rovira-forns?
Doncs la veritat és que sóc una mica dolent pels anys però va ser la
nostra generació qui va escollir el nom del Rovira per l’institut, així
que vaig viure tant la època prèvia com el seu començament. Crec
que va ser del 1994-95 fins al 1999-2000, tot i que jo ja voltava per
allà abans que fos un institut.
2. Què vas estudiar a l’institut Rovira-forns?
Vaig estudiar l’ESO i Batxillerat Tecnològic.
3. Per què vas escollir aquest institut?
Com he comentat abans, aquest va ser el meu “cole” des de ben petit. Vaig començar la primària allà i volia seguir allà, per tant l’elecció
va ser fàcil.
4. Com recordes la teva estada a l’institut?
Tinc molt bons records de la meva estada allà. Sempre se m’han donat bé els estudis i per tant m’agradava anar a classe. A més, quan
ho mires “a toro pasado” veus que has après coses sense adonarte’n, i no només parlo de matèries escolars, sinó formes de treballar o
encarar problemes que encara avui les faig servir.
5. Recordes alguns dels noms dels professors/es o alumnes?
De profes els recordo tots o quasi tots. Alguns que ja no hi són, com
la Bea Milian de tecnologia, el Lluís de física o la Carmen d’anglès, i
d’altres que encara hi són, com la Fina de català, el Josep Mª de
“natus”, el Jordi Monsó d’història, o la Mª José de “socis”. D’alumnes
en recordo molts, i encara conservo alguns amics d’aquella època.
6. Quant temps fa que vas acabar els estudis en aquest institut?
Doncs vaig acabar pel 2000, així que uns 14 anys (ufff..).
7. Ens pots explicar alguna anècdota sobre la teva estada a l’ins-
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titut?
Hahaha que es puguin explicar poques, però sí que recordo que al
meu curs vaig guanyar el “uno para todas”, que es feia a un crèdit
variable que si no recordo malament es deia “Què dius ara?” amb la
Mª José. Encara que haig de dir que no va ser per ser el més guapo
de la classe sinó perquè les proves em van sortir tan malament que
tothom va riure molt i vaig guanyar per simpàtic (lliçó de futur haha).
8. Des de que has acabat l’institut què has fet?
Vaig anar a la universitat, vaig treure’m la carrera d’empresarials i
després la d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i vaig acabar
fent un postgrau de gestió empresarial.
9. Actualment què estàs fent?
Actualment tinc la sort d’estar treballant.
10. Creus que ha valgut la pena estudiar?
I tant, és molt important preparar-se per al món laboral (i per la vida
en general) i això t’ho dóna l’estudi. Però també és cert que no s’ha
d’estudiar pel fet d’estudiar, s’ha d’estudiar en allò que t’agradi i que
t’ompli (sempre hi ha alguna cosa) i treballar dur per allò que vols. És
dur, però la recompensa és molt més gran.
11. Segueixes mantenint relacions d’amistat que vas fer a l’institut?
Sí, de fet el meu millor amic el conec des que vaig anar a l’institut.
12. Treballes actualment? De què?
Sí. Soc Business Analyst Manager a la Hewlett Packard. En poques
paraules em dedico a analitzar el negoci en relació a les seves vendes i predicció de vendes a curt i llarg termini del negoci de les grans
impressores.
13. Vols afegir alguna cosa més?
Doncs que és un honor tornar després de tants anys a una revista de
la qual vaig tenir la fortuna de ser dels primers “redactors” i veure
que es manté amb tanta energia com abans. Ah! I que en vull una
còpia!
Moltes gràcies, Rafael, per la teva col·laboració.
I no dubtis de que te’n farem arribar una!
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Ruben Lopez i José Cota

QUÈ SE N’HA FET?
Aquest trimestre hem volgut entrevistar el Gerard Moreno Balagueró. Aquest noi va començar els seus estudis a l’institut Rovira-Forns a primer d’ESO. Ja de petit, a primer d’ESO, era un
gran jugador de futbol i ens va deixar en acabar el primer de
batxillerat perquè li van oferir fitxar pel Villareal. Actualment juga al Mallorca. Per cert, el nostre agraïment a aquest equip que,
amablement, ens va facilitar el contacte amb el Gerard.
1. Ens podries dir a quina època vas estudiar al Rovira-Forns?
Des del 2004 fins al 2009.
2. Què vas estudiar a l’institut Rovira-Forns?
L’ESO i el batxillerat social, encara que només fins a primer perquè
vaig haver de marxar a Villareal on vaig acabar aquesta etapa.
3. Per què vas escollir aquest institut?
Perquè el meu germà també va anar-hi i perquè el tenia prop de casa.
4. Com recordes la teva estada a l’institut?
Tinc molt bons records d’aquella etapa, tant al Rovira-Forns antic,
com al nou.
5. Recordes alguns dels noms dels professors/es o alumnes?
I tant!!! Recordo els noms de tots els que vaig tenir, com per exemple
en Jordi Corellano, Jordi Monsó, el Nacho, la Montse... I dels alumnes
també me’n recordo de tots. Hi tinc bons amics a Santa Perpètua.
6. Quant temps fa que vas acabar els estudis en aquest institut?
Doncs fa 5 anys ja...
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7. Ens pots explicar alguna anècdota sobre la teva estada al Rovira-Forns?
Anècdotes en tinc moltes! Però una que mai oblidaré va ser quan els
bombers ens van haver de treure per la finestra a causa d’una inundació a l’antic edifici, situat a Can Folguera.
8. Des de que has acabat l’institut què has fet?
Des que vaig acabar el batxillerat a Villareal he anat fent cursos d’anglès.
9. Actualment què estàs fent?
Actualment no estic estudiant, m’estic dedicant plenament al meu
treball: el futbol.
10. Creus que ha valgut la pena estudiar?
És clar! Crec que mai s’ha de deixar d’estudiar ni de formar-se perquè és important per tenir un bon futur.
11. Segueixes mantenint relacions d’amistat que vas fer a l’institut?
Sí, tinc molt bones relacions amb ex-companys de classe.
12. Treballes actualment? De què?
Vaig començar a jugar a l’escola de la Damm, on vaig estar dos
anys. Després vaig fitxar per l’Espanyol, on vaig estar sis temporades. Seguidament, al Badalona, vaig estar-hi tres anys i després vaig
fitxar pel Villareal. Actualment estic cedit al Mallorca.
13. Vols afegir alguna cosa més?
No, això és tot. Moltes gràcies!

Gràcies a tu, Gerard i, si algun dia passes per Santa Perpètua, no
deixis de visitar-nos. Qui sap, potser et demanem que ens facis una
exhibició amb la pilota!
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Ismael Pérez i Marcos Benítez

QUÈ SE N’HA FET?
En aquesta ocasió hem parlat amb el Manuel Mateos. Només fa
quatre anys que va acabar els seus estudis al Rovira-Forns però
ha tingut temps de fer moltes coses, com podreu comprovar si
llegiu l’entrevista que li hem fet. El Manuel és tot un exemple a
seguir!
1. Ens podries dir a quina època vas estudiar al Rovira-Forns?
Vaig estudiar des del 2004 fins al 2010.
2. Què vas estudiar a l'institut Rovira -Forns?
Doncs vaig fer l’ESO i el Batxillerat i perquè no podia fer més coses perquè
sinó!
3. Per què vas escollir aquest institut?
Principalment perquè estava molt a prop de casa i del meu antic col·legi. Vaig
començar al Rovira-Forns antic. Després, a tercer, si nó recordo malament, ens
vam traslladar a l’actual edifici.
4. Com recordes la teva estada a l'institut?
La veritat? Hi tornaria a anar avui mateix. Podríem dir que van ser el millors
anys per a mi. En el que respecta als estudis, si us hagués de donar un consell,
seria que aprofiteu al màxim la vostra estada i que estudieu molt i confieu en
els vostres professors. Jo recordo tot allò com una part de la meva família.
5. Recordes alguns del noms dels professors/es o alumnes?
Es clar que recordo! Et podria dir des dels conserges: la Raquel i el Juanjo fins
a un munt de professors. Recordo el Nacho, la Maria José, el Jordi Corellano,
la Montse, el Jordi Monsó, l’Elies, el Josep Maria, la Meritxell, el José León, el
Josep Catasus, la Rosa Maria, la Fina o l’Assun... Jo diria que me’n recordo de
quasi tots, i això que a molts d’ells no els he tingut a classe, la llista podria ser
molt més llarga.
Dels meus companys està clar que els recordo tots, som del poble i alguna
vegada que altra fins i tot amb els que no hi tinc relació directa, ens veiem.
6. Quan temps fa que vas acabar els estudis en aquest institut?
Doncs ja fa quatre anys que vaig acabar el Batxillerat.
7. Ens pots explicar alguna anècdota sobre la teva estada al Rovira Forns?
Coses que vosaltres no viureu, perquè era l’antic edifici, com per exemple que
s’inundi l’institut i estar una setmana sense anar a classe. El dia següent d’un
dia de molta pluja, anàvem esperant a veure si hi havia classe o no. Allò era tot
un show.
Després recordo algunes “classes” que es descontrolaven i allò era tot un
espectacle, tot i que, al final, sempre acabàvem castigats tota la classe. Coses
de l’edat suposo.
També recordo l’olor a mandarina dels esprais per netejar les taules que
teníem. Em sembla que ja no hi són.
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8. Des que has acabat l'institut què has fet?
Només sortir de l’institut, vaig voler preparar-me unes oposicions però com que
les coses estaven tan malament i no van sortir bé, vaig començar a estudiar un
grau superior d’informàtica i m’ho vaig combinar amb el meu treball. La cosa
em va anar bastant bé donat que vaig aprovar el grau i vaig acabar sent gerent
d’una de les franquícies d’una cadena de Restaurants.
9. Actualment què estàs fent?
Actualment estic a la universitat. Només acabar el batxillerat em feia una mica
de por ficar-me a la universitat per així dir-ho. Aquest any ho tenia molt clar i
estic fent “Empresa i Tecnologia” al campus de Sabadell de la UAB. És una
carrera molt interessant, tracta sobre la direcció de les empreses però dirigit al
món tecnològic. És una carrera relativament nova, diguem que és similar a
“Administració i direcció d’empreses”.
10. Creus que ha valgut la pena estudiar?
Jo crec personalment que és molt bo estudiar i formar-se sempre. Sigui en
l’àmbit que sigui, sempre és bo tenir una bona base i a partir d’aquí anar
millorant. D’això te n’adones quan arribes a una feina i cada dos per tres estàs
fent cursos del que sigui. Aprofiteu molt bé aquest institut perquè realment aquí
us donaran una bona base per després anar a qualsevol lloc i poder seguir
millorant com a persones i estudiants.
11. Segueixes mantenint relacions d’amistat que vas fer a l'institut?
Sí. En alguns casos ja no es el mateix perquè tots hem crescut i tenim les
nostres responsabilitats, les nostres parelles. La vida va canviant i ens obliga a
canviar amb ella, però ens seguim veient quan podem i anem a sopar o de
festa.
12. Treballes actualment? De què?
Doncs vaig deixar la feina voluntàriament fa uns mesos, perquè volia continuar
estudiant i era impossible combinar-la, pels horaris i la disponibilitat que
m’exigia. Com ja he dit abans, era gerent d’una franquícia d’una cadena de
restaurants i tenia tot el personal al meu càrrec i tot el que fa referència a
clients, proveïdors, horaris del personal, altres temes de gestió... Era
impossible! Ara vull intentar trobar alguna cosa que s’adapti a la meva
disponibilitat.
13. Vols afegir alguna cosa més?
No, tant sols agrair-vos el fet d’haver pensat en mi per aquesta entrevista. Com
ja he dit, tinc molt bons record d’aquest institut i em fa content poder ajudar en
tot el que sigui possible. Espero que ho passeu molt bé aquests anys que us
queden al Rovira-Forns. Som molts els que ens agradaria tornar-hi, podeu
estar-ne segurs!
Moltes gràcies Manuel per les teves paraules. Et desitgem el millor i ja
saps que aquí sempre seràs ben rebut!
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Candela Martínez

QUÈ SE N’HA FET?
Hem volgut entrevistar al Jesús Orduña en aquesta edició de
la revista i assabentar-nos de la seva vida després d’estudiar a
l’institut.
Moltes gràcies Jesús, sabem que estaves d’exàmens i malgrat
tot has atès la nostra sol·licitud!
1. Quants anys tens?
Ara mateix tinc 22 anys.
2. Entre quins anys vas estudiar a l’institut?
Vaig entrar a 1er d’ESO el curs 2004 – 2005 i vaig acabar a 2n de Batxillerat
el curs 2009 – 2010.
3. Què vas estudiar a l’institut Rovira-Forns?
Vaig estudiar els quatre anys d’ESO i després vaig fer el batxillerat.
4. Tens uns bons records de la teva estada?
I tant! Sobretot de les excursions i dels viatges de final de curs. La que més
em va agradar va ser el viatge a Itàlia que vam fer a 4rt d’ESO.
5. Quant de temps fa que vas acabar els teus estudis a l'institut?
Ja fa 5 anys, al 2010.
6. Des que has acabat l’institut què has fet?
Al finalitzar el Batxillerat vaig començar el Grau d’Enginyeria Informàtica a la
Universitat Autònoma de Barcelona i aquest any ja és l’últim.
7. Actualment què estàs fent?
Actualment estic cursant l’últim semestre del grau, incloent-hi el Treball Final
de Grau, i fent pràctiques al departament d’informàtica de Mango S.L.
8. Quan eres a l’institut, pensaves estudiar el que estàs estudiant ara?
Sí, de fet ho tenia clar des del primer curs que vaig fer cursets d’informàtica,
per aprendre millor a utilitzar l’ordinador. Quanta més informàtica aprenia,
més en volia saber i, finalment, encara que quan feia Batxillerat vaig pensar
en fer arquitectura, vaig acabar fent la carrera d’Enginyeria Informàtica.

9. Segueixes mantenint les relacions d’amistat que vas fer a
l’institut?
Segueixo mantenint amistat amb bastants companys. Tot i així, amb
el temps moltes relacions es perden però, al final, les més importants
són les que segueixes mantenint igual que quan anaves a l’institut.
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Andrea Fernández i Andrea Ramírez

QUÈ SE N’HA FET?
Us presentem la Débora Pérez. Segur que molts de vosaltres la
coneixeu, no solament perquè no fa pas massa anys que va
acabar els seus estudis a l’institut Rovira-Forns, sinó que
segurament alguns heu sentit parlar d’ella al seu germà,
l’Ismael, que està estudiant segon d’ESO al nostre centre.
Abans de res et volem donar les gràcies, Débora, per haver-nos
dedicat una estona del teu temps.
1. Ens podries dir a quina època vas estudiar al Rovira-Forns?
Vaig començar primer d' ESO l'any 2005.
2.Què vas estudiar a l’institut Rovira-Forns?
Vaig fer l' ESO i després el Batxillerat humanístic.
3. Per què vas escollir aquest institut?
Era el que tenia més a prop de casa.
4. Com recordes la teva estada a l’institut?
La recordo com una de les millors etapes que he viscut. M'ho vaig
passar d'allò més bé i vaig aprendre molt. No només de les matèries,
sinó que també em van ensenyar a créixer com a persona.
5. Recordes alguns dels noms dels professors/es o alumnes?
Me'n recordo de tots: de la Rosa María, del José Léon, de la Fina, de
la Meritxell, de la Montse Pagès, del Josep Maria, de la Carme
Gallardo, del Joan Ramírez, etc. Aprofito per agrair-los totes les
seves ensenyances i la seva dedicació. Als companys també els
recordo a tots.
6. Quant temps fa que vas acabar els estudis en aquest institut?
Fa 3 anys.
7. Ens pots explicar alguna anècdota sobre la teva estada?
En tinc per escriure un llibre, però sempre recordaré el dia que van
venir els bombers a treure’ns per la finestra, a causa que l'edifici antic
s'inundava quan plovia.
8. Des que has acabat l’institut, què has fet?
He estat treballant.
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9. Actualment què estàs fent?
Continuo treballant i alhora m'estic preparant una assignatura per
pujar la nota a les PAU i poder començar aquest setembre a la
universitat.
10. Creus que ha valgut la pena estudiar?
I tant! És més, si es pogués tornar enrere, aprofitaria molt més els
coneixements que ens abasteixen i li hagués donat més importància
al meu desenvolupament mental.
11. Segueixes mantenint les relacions d’amistat que vas fer a
l’institut?
Sí: vam formar un grupet dins de la classe i encara seguim quedant.
12. Treballes actualment? De què?
Sí, treballo de cambrera en un restaurant.
13. Vols afegir alguna cosa més?
M' agradaria dir a tots els alumnes que, en aquesta edat, s'està més
pels amics, la gresca, els amors..., però que mai s'oblidin de la
importància de l'aprenentatge i del futur que els pot esperar si no
estudien.

Moltes gràcies, Débora, per les teves paraules. Et desitgem el millor i
ja saps que aquí sempre seràs ben rebuda.
Segur que aconseguiràs una gran nota a les PAU i estudiaràs la
carrera que desitges. Un petó ben gran!
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Nàdia del Olmo

QUÈ SE N’HA FET?

1. Quan vas acabar l'institut?

4. Què has estudiat després
d’acabar l’institut?

A l’IES Rovira Forns vaig
acabar l’any 2011, després
de 6 anys: 4 d’ESO i 2 del
batxillerat tecnològic.

Vaig estudiar un cicle formatiu de
grau superior en Realització d’AuAudiovisuals i Espectacles a l’EMEMAV (Escola de Mitjans Audiovisuals) de Barcelona i un curs de
regidoria d’escena al TTE (Taller
de Tecnologia de l’Espectacle) de
l’Hospitalet de Llobregat.

2. Quins records tens de
la teva època d’estudiant?
Recordo les divertides inundacions que patíem a l’edifici vell, pujats a sobre les
taules i sortint per les finestres amb l’ajuda dels bombers; els patis a la cantina,
els consells escolars, la jornada de portes obertes, la
celebració de Sant Jordi i
sí, per aquells professors
que estan llegint això, també recordo les seves classes.

En aquesta ocasió hem
parlat amb l’Oriol Alonso.
Només fa quatre anys que
va acabar els seus estudis al Rovira-Forns però
ha tingut temps de fer
moltes coses, com podreu comprovar si llegiu
l’entrevista que li hem fet.
L’Oriol és tot un exemple
a seguir!

3. Eres bon estudiant?
Bona pregunta! Això t’ho
podrien dir els professors
que em van tenir. Però bé,
si la pregunta és si me’n
considero, la resposta és sí;
potser no dels millors, però
ho intentava!
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5. On treballes? En què consisteix?
Actualment treballo a Avisual
PRO, una empresa de lloguer de
material audiovisual de Barcelona, com a tècnic audiovisual i
community manager. La meva
feina consisteix en la posada
apunt de tot el material que et puguis trobar en el rodatge d’una
pel·lícula, també faig el disseny
gràfic i web de l’empresa, així
com la seva presència en les xarxes socials. Anteriorment també
he treballat com a regidor i tècnic
d’espectacles teatrals i esdeveniments i com a operador de càmera en càstings de cinema i televisió.

6. Ens han dit que t'agrada molt el teatre. Per
què t'agrada tant? Quin és el gènere teatral que t'agrada més? En quina edat vas
iniciar-te en aquest món?
El teatre és una altra forma de veure la vida,
amb el cos i la veu d’una altra persona, el teu
personatge. Ho podríem definir com una desconnexió total del món real i és per a això que
m’agrada tant. M’agraden tots els gèneres per
igual, però si n’hagués d’escollir un segurament
seria la comèdia, per la seva exageració i deformació total de la realitat.
Vaig iniciar-me en aquest món quan era ben
petit que vaig començar a fer una extraescolar a
l’escola Bernat de Mogoda, abans però, jo ja
feia les meves pròpies obres a casa amb el teatre de guinyol i les titelles.
7. Actues en alguna companyia teatral?
Quin tipus de personatge t'agrada més
interpretar?
Sí, estic al grup de teatre Tàndem de Santa
Perpètua de Mogoda, un grup de teatre amateur amb més de 40 anys d’història del qual
em sento orgullós de formar-ne part.
Tots els personatges sempre són ben rebuts
per mi, però sempre és més agraït fer personatges que siguin totalment diferents a la teva
personalitat i que et suposin un repte; un dels
que més m’ha agradat fer ha sigut en Christopher Wren, un jove boig en una de les millors
obres teatrals de la història: La ratera, d’Agatha Christie. Amb aquest personatge vaig guanyar un premi per la meva interpretació al concurs de teatre de Calella.

8. És per a tu un hobby o t’agradaria dedicar-t’hi sempre? Et sents realitzat o tens
altres ambicions?
El teatre, quant a interpretació, el considero un
hobby. Professionalment parlant m’agradaria
treballar al “backstage”, que és el que hi ha darrere l’escenari, com a regidor d’escena, que és
qui controla el correcte desenvolupament de les
obres de teatre. Em sento molt realitzat, treballo
en el món que he estudiat i que m’agrada, faig
teatre i tinc una família, uns amics i una parella
perfectes! De totes maneres, sempre es pot arribar a més, no?
9. Quin és el teu actor de teatre preferit?
En el meu cas actriu, és la Clara Segura. Gaudeixo molt quan la veig actuar, perquè veig que
ella també gaudeix i això m’omple molt.
10. Què fas en el teu temps lliure?
Doncs a part de teatre, que ja ha quedat bastant clar, faig ràdio a l’emissora municipal i m’agrada passejar i estar una estona amb els
meus amics i parella.
11. Ens donaries algun consell sobre l'institut i el després de l'institut?
La resposta a aquesta pregunta i en clau de
reflexió, és:
“La vida és una obra de teatre que no permet
assajos... Per això canta, riu, balla, plora i viu
intensament cada moment de la teva vida,
abans que el teló baixi i l’obra acabi sense
aplaudiments” (Charles Chaplin)

Moltes gràcies per les teves paraules,
Oriol.

Et desitgem el millor!
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Ainara Sánchez

QUÈ SE N’HA FET?

5. De quina escola venies?
Venia de l’Escola Santa
Perpètua.

1. Quin any vas començar l'institut?Fins
quin any hi vas estudiar?
Vaig començar l'any
1994 i vaig acabar
l’ESO el 1996.

2. Quina modalitat
d'estudis vas cursar?
Vaig estudiar 3r i 4t d'ESO, perquè com era el
principi de la creació de
l’institut no hi havia
batxillerat.

3. Com va ser el primer dia a classe?
Va ser desconcertant
perquè era el primer cop
que es feia ESO a Santa
Perpètua, a més de companys nous, centre
nou .... i la veritat tots
anaven molt perduts.

En aquesta ocasió hem
entrevistat el Sergio
Sánchez Millán. És una
entrevista especial, ja
que l’Ainara, la seva filla, ha estat la seva entrevistadora.
Sí, sí, com llegiu, la seva filla! El Sergio fou de
les primeres promocions de l’IES Rovira
Forns!

4. Què vas sentir la
primera vegada que
vas entrar a l'aula?
Recordo que estava nerviós i perdut però poc
més.
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6. Per què vas escollir el
Rovira-Forns?
No el vaig escollir, per la
zona on vivia em va tocar
anar al Rovira.
7. Què és el que més ressaltaries per aquell temps
de l'institut?
Ressaltaria el bon ambient
que hi havia entre alumnes
i professors, és a dir, de
tots en general.

8. Quina assignatura t'agradava més?I quina t'agradava menys?
La que més? Evidentment
Educació Física, perquè
m'agradava i, de fet, m'agrada practicar esport. I la
que menys...plàstica, perquè que no entenia per què
l’havíem de fer.

9. A què t'has dedicat després d'acabar l'institut?

12 . I professors?

De professors me’n recordo del Josep
Quan vaig deixar d'estudiar, vaig comen- Maria, Jordi Monsó, Montse de dibuix,
çar a treballar a diferents fàbriques. Des- María José.
prés vaig començar a treballar a l'obra
fins que va baixar la feina.
13 . Digues tres característiques d'aquest institut.
Ara tinc un projecte de maquetisme i miniaturisme intentant fer-me lloc en
Bon ambient.
aquest món. A més de treballar, amb 19 Anaven tots a una.
anys vaig fer la volta a Espanya en cotxe Si saps com, pot ser divertit.
durant 40 dies, i amb 20 vaig conèixer a
la meva exdona(mare de la meva filla) i 14 . Per què vau posar a l'institut Roamb 21 vaig ser pare.
vira Forns?

10.T'ha servit d'alguna cosa estudiar
en aquest institut?

Quan vam començar l'institut no tenia
nom, i a 4t d'ESO ens van donar a escollir unes opcions i vam optar per
«Rovira Forns», pel seu significat.

Com a qualsevol altre, som el conjunt de
totes les nostres memòries.
Gràcies per l’entrevista!

11.A quins companys recordes amb
mes afecte?

Recordo persones com: Ezequiel, Alex,
David(Tacho), Montse, Laura, Les bessones (Diana i Mireia), Ivan, Oscar i
més persones.
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QUÈ SE N’HA FET DE...
Georgina Carrasco?
La Georgina fou una
estudiant del nostre
institut, molt estimada pels professors,
tant que ens han
demanat que li fem
l’entrevista d’aquest
número de Cadena
Perpètua.

Entrevista feta per Andrea Aguilar, Nerea Ballesta i Raquel Rubio.

1. Hola, com et dius? Hola, el
meu nom és Georgina Carrasco.
2. A què et dediques avui en
dia?Actualment treballo a l'hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona, en una empresa de neteja.
3. Quants anys tens? Tinc 33
anys.
4. Vius a Sta. Perpètua de Mogoda? Avui en dia ja no visc a Santa
Perpètua, fa quatre anys que me’n vaig anar a viure a Cerdanyola
del Vallès.
5. Quants anys tenies quan vas
entrar a l’IES Rovira-Forns?
Quan vaig començar tenia 14
anys, ja que 1r d’ESO, el vaig fer
en un altre institut.
6. A quins professors recordes
de l’institut? Alguns dels professors que recordo són; la Maria
José, el Jordi Monsó, el Josep Maria i al Jordi Corellano.
7. Tens alguna anècdota d’un
d’ells? La meva germana i jo,
sempre ens hem estimat molt la
aria José. M'agradaven molt les
sortides que fèiem amb ella.
8. Com va ser la teva experiència a l’institut? Quins records
te’n portes? La meva experiència
a l'institut va ser positiva, encara
tinc contacte amb antics companys de classe.
9. Quina era la teva assignatura
preferida? Per què? La meva assignatura preferida era socials i llatí.
Sempre m'ha agradat molt la història.
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10. Què trobes a faltar de l’institut? Per què? Vas tenir una
bona experiència? De l'institut
trobo a faltar les sortides que
fèiem, era molt agradable sortir
tota la classe d'excursió. Tinc
molt bons records
11. Quan vas sortir de l’institut
què vas fer? Després de sortir
de l'institut, vaig fer un grau superior de Integració Social.
12. Ara que tens experiència
com adulta, consideres que és
millor estar a l’institut o la vida d’adult? Si he de triar entre
l'institut o l'edat adulta, he de dir
que en les dues etapes tens responsabilitats, paro quan ets a
l'institut les coses semblen més
fàcils, però no em puc queixar,
sóc molt feliç.
13. Si penses tenir fills, t’agradaria que vinguessin a l’institut on va anar la seva mare? Si
és així, per què? No sé si tindré
fills, però si els tinc seria una
possibilitat, perquè a mi em va
anar molt bé.
14. Per últim, ens donaries algun consell a la gent de la nostra edat (14 anys) després de
la teva experiència a la vida?
Un consell que us puc donar és
que aprofiteu el temps, que estudieu molt, perquè així tindreu un
bon futur.
Gràcies per l’entrevista!

QUÈ SE N’HA FET?
Andrea Moreno i Laura Garcia
Per aquest número hem parlat amb l’Óscar Granados. L’Óscar va conèixer
els locals provisionals de l’institut Rovira-Forns, aquells que eren a Can
Folguera i on avui hi ha l’escola “Els aiguarols”. Quan va passar per l’institut
a veure’ns no vam dubtar, ni per un moment, que era la persona adequada
per aquesta secció. L’Óscar ja és tot un arquitecte!
Gràcies per acceptar el repte i respondre les nostres preguntes.
1. Quin any vas començar l’institut? Fins a quin any hi vas estudiar?
Vaig començar al curs del 2003 i vaig acabar al 2009.
2. Quina modalitat d’estudis vas cursar?
El Batxillerat Tecnològic.
3. Com va ser el primer dia de classe?
Que jo recordi va ser bastant fàcil adaptar-se al canvi de primària a l’ESO, perquè
una part dels amics i companys veníem del mateix centre .
4. De quina escola venies?
De l’Escola Bernat de Mogoda
5. Per què vas escollir el Rovira- Forns?
Per proximitat, però alhora també pel bon nivell didàctic i pels amics que tindria.
6. Què és el que més ressaltaries d’aquell temps de l’institut?
Doncs ressaltaria l’antic Institut Rovira-Forns, aquell edifici vermell i minúscul i
l’altra edifici blanc ja rehabilitat. I personalment l’hora del pati jugant a basquet i els
bons moments.
7. Quina assignatura t’agradava més? I quina t’agradava menys?
La que més, Dibuix Tècnic des de l’ESO fins a Batxillerat. I la que menys, un
combinat entre l’apartat d’electrònica de Tecnologia i alguns dictats complicats de
Català.
8. A què t’has dedicat després d’acabar l’institut? Què més has estudiat?
Després d’acabar l’institut i fer les PAU, vaig dedicar-me a estudiar la carrera
d’Arquitectura a l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallés – ETSAV.
9. T’ha servit d’alguna cosa estudiar en aquest institut?
Suposo que sí; per formar-me i poder accedir als estudis universitaris, fer amics,
viure experiències, etc. Al final, ho sembli o no, tot serveix per alguna cosa.
10. A quins companys recordes amb mes afecte?
Recordo amb afecte els companys amb qui vaig compartir moments divertits i
anècdotes durant els anys d’institut, i amb qui entre retrobaments i festes majors
passes una bona estona.
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11. I professors?
Amb més afecte la Montse Pagès de Dibuix Tècnic i el professor de
Matemàtiques l’Elies Villalonga. Però al final els recordes a tots per tantes
hores de classes i alguns moments anecdòtics a les seves assignatures com
Física, Història, Filosofia, etc.
12. Digues tres característiques d’aquest institut?
Dinàmic a l’hora de fer les classes i promoure activitats, adaptant-se als canvis
en l’educació i la formació.
Arquitectònicament molt més funcional i agradable en comparació a l’antic
institut on vaig cursar la major part de l’ESO.
Bon ambient, en general, tant pels companys com pels professors.
13. Has trobat feina del que vas estudiar?
Sí, durant els últims anys de carrera he trobat feina com a becari al
departament d’urbanisme de la mateixa universitat i d’arquitecte per a tasques
de delineació en una empresa. Però el mercat laboral està com està...
14. Des de petit volies anar a la universitat i fer els estudis que has fet?
Sí i no, des de petit que m’agrada molt dibuixar i projectar en 2D i 3D. I durant
els anys que estudiava a l’institut em vaig decantar per l’arquitectura perquè
s’adapta a les meves inquietuds i inclinacions professionals.
15. Creus que han valgut la pena els esforços?
Són 6 anys mínim de carrera; uns quants anys més que un grau universitari
convencional i que fer dos graus superior. És un gran esforç d’estudi, temps i
econòmic, ja que passen mil coses durant aquests anys. Però crec que ha
valgut la pena l’esforç per formar-me.
16. Trobes la carrera que has estudiat interesant? La recomanaries?
Si em preguntessin si la tornaria a fer, diria que sí. És molt interessant i cada
cop més, perquè els professors són més proactius i estan sortint del
convencionalisme de “l’arquitecte tipus”.
La recomano a aquella persona que li agradi l’arquitectura i es vegi amb valor
d’afrontar l’esforç que suposa. I li dono un consell, ULL!! (com diria un
professor de matemàtiques) amb la transversalitat dins la mateixa carrera que
et fa especialitzar-te encara més mentre la curses.
17. Vols afegir alguna cosa més als nostres lectors?
Ja que estic, deixo la típica
frase d’una pel·lícula “Mr.
Nobody” per si algú la vol
veure.
“ Cada camino es el camino
verdadero. Todo podría
haber sido otra cosa y
habría tenido el mismo
sentido (...)”
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QUÈ SE N’HA FET?
Laia Lovera Padrós
Per a aquest número hem parlat amb el Noel Kuntz. El Noel ja fa uns quants
anys que va acabar l’institut. Només cal comparar la fotografia dels nostres
arxius amb la que ell ens ha enviat! Ha tingut temps d’acabar els seu Cicle
Formatiu de grau Superior i de treballar d’informàtic. Estem molt contents de
presentar-lo en aquesta secció.
Gràcies per acceptar el repte i respondre les nostres preguntes.

1. Com et dius?
Noel Kuntz Padrós.
2. Quants anys tens?
26 anys.
3. De què treballes avui en dia?
Treballo d’analista/programador.
4. Estàs content amb la teva feina?
No em puc queixar, he tingut sort i de moment estic bé. He anat escalant a
l’empresa i estic com a responsable. Té les seves coses bones i les seves coses
dolentes, com totes les feines i empreses.
5. Vius a Santa Perpètua de Mogoda?
Sí, encara no he marxat, però no trigaré massa.
6. A quins professors recordes de l’Intitut?
Uf…quedaria malament deixant-me’n algun però anem a provar. D’alguns no
recordo el nom...però si a ells. Nacho, María José, Roser, Elies, Montse, Julio,
Joan, Assun, Alicia, M. Lluisa, Mar, José León, Jordi Monsó, Jordi Corellano,
Míriam, Isabel… Quina ràbia no recordar el nom d’alguns.
7. Tens alguna anècdota d’un d’ells?
Crec que el que més em va marcar va ser quan em van castigar l’última nit del
viatge de fi de curs de 4t...jo sol mentre tota la classe estava passant la nit fora. El
motiu? Beure massa, no us desmadreu tant al viatge que després passen aquestes
coses. No em va sortir a compte! No es pot dir que sigui una anècdota amb un
professor/a concret però ho explico igualment per treure’m el trauma, ha ha ha.
8. Com va ser la teva experiència? En tens un bon record?
No va ser una bona experiència! Mai recuperaré l’última nit amb tots els companys!
9. Quina era la teva assignatura preferida?
Matemàtiques! Això està clar! Per què? Perquè se’m donava bé, no em calia
estudiar...i, òbviament per com feia les classes l’Elies.
10.Què trobes a faltar de l’Institut? Per què?
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La falta de preocupacions, veure els amics cada dia, les vacances! Oh les
vacances... això sí que es nota...passar de tres 3 mesos a 3 setmanes (a
l’estiu)...no pot ser, està mal fet que sigui tan de cop, fa mal.
11. Quan vas sortir de l’Institut què vas fer?
Vaig fer l’examen d’accés a grau superior i vaig estudiar Informàtica. Quan vaig
acabar el grau superior, abans de buscar feina, vaig estar un any sense fer res
per “descansar”. Sí! Descansar! Que després hem de treballar tota la vida
sense parar...No me’n penedeixo en absolut!
12. Has estat a la universitat?
Estudiant no...a les festes sí… No descarto començar alguna carrera algun dia
però, ara per ara, no. Ja vaig aprenent molt de manera autodidacta.
13. Ara que ets una persona adulta, consideres que és millor estar a
l’institut o la vida d’adult?
Cada etapa té la seva part bona. Jo trobo a faltar èpoques de l’institut però això
no vol dir que vulgui canviar una etapa per una altra...la llibertat de la vida
d’adult va molt més enllà de les quatre coses que troba algú a faltar de l’institut.
Em quedo amb la vida d’adult.
14. Si pensessis en tenir fills, t’agradaria que vinguessin a l’institut on va
estudiar el seu pare?
I tant, estaria bé, que anessin al mateix col·legi i institut, no tindria dubte. Però
això serà si continuo vivint a Santa Perpètua. Per quan arribi el moment...i això
sí que ho dubto.
15. Per últim, ens donaries un consell, a la gent de la nostra edat (14
anys).
Feu el “gamberro”, passeu-vos ho bé que és el que toca ara (després també…).
Diria “penseu en estudiar el que us agradi” però això seria si fóssiu una mica
més grans, ara no, ja ho pensareu d’aquí un parell d’anys com a mínim. Ah bé,
no repetiu curs, jo vaig repetir (4t) i encara que en vaig treure coses bones
d’allò, sempre és millor no caure-hi.
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QUÈ SE N’HA FET DE...?
Cristian Valdez, Laia Lovera i Seve Miralles

Per a aquest número hem parlat amb la Maria Álvarez. No fa massa anys que
va sortir de l’institut però aviat serà tota una historiadora! Quan era a
l’institut sempre tenia un somriure a la cara i pel que veiem a les fotografies
que ens ha fet arribar això no ha canviat. Continua així, Maria!
Gràcies per acceptar el repte i respondre les nostres preguntes.

1. Com et dius?
María Álvarez Benjumea.
2.Quants anys tens?
22 anys.
3. De què treballes avui en dia?
Treballo en una fleca a Sta. Perpètua.
4. Estàs contenta amb el teu treball?
Bé, aspiro a alguna cosa millor en un futur no gaire llunyà. De moment no em puc
queixar.
5. Vius a Santa Perpètua de Mogoda?
Sí, però espero arribar a marxar algun dia.
6. A quins professors recordes de l’institut?
Realment els recordo a tots, però alguns dels professors que vaig tenir,
malauradament, ja no hi són. Sempre recordaré a l'Assun i a la Silvia Vilassís. Crec
que són dues grans mestres, tot i ser d’assignatures que no se’m donaven gaire bé
quan estudiava al Rovira-Forns.
7. Tens alguna anècdota d’algun d’ells?
Bastantes, però no sabria dir-ne només una. Recordo una excursió amb un
professor d'anglès que es deia Miquel, i en aquella excursió ens va fer un ball d'allò
més il·lustratiu. Va ser un moment molt divertit.
8. Com va ser la teva experiència? En tens un bon record?
Per descomptat, hi ha un bon claustre (almenys quan jo hi estudiava) però són
edats complicades. Tenen una paciència impressionant.
9. Quina era la teva assignatura preferida?
Doncs m'agradava molt l’Educació Física, però també tenia inclinacions per les arts
plàstiques, tot i que la Montse era considerablement estricta i jo era un cas, ja que
sempre m'oblidava del maleït escaire i del cartabó.
10. Què trobes a faltar de l’institut? Per què?
La connexió que hi ha entre professor i alumne. Quan sortim a l'exterior no som
conscients del que hi ha fora, i tot i que a vegades podem pensar que només volen
fer-nos la vida impossible, els professors només volen treure el millor de tu mateix, i
38

sempre intentaran ajudar-te.
11. Quan vas sortir de l’institut què vas fer?
Iniciar els estudis superiors.
12. Has estat a la universitat ?
Doncs podré dir que sí a partir d'aquest any, que seré graduada en Història per
la Universitat Autònoma de Barcelona.
13. Ara que tens experiència com a persona adulta, consideres que és millor
estar a l’institut o a la vida d’adult ?
Això depèn molt de la percepció d’un mateix. La meva opinió pot no ser una
opinió gaire compartida, però considero que la vida de l'institut està bastant bé,
la veritat.
14. Si pensessis en tenir fills, t’agradaria que vinguessin a l’institut on vas
estudiar tu?
Doncs sent realista, en un futur no tinc intencions de viure aquí, per tant suposo
que no hi hauria aquesta oportunitat, encara que tot pot ser.
15. Per últim, ens donaries un consell a la gent de la nostra edat (14 anys)
després de la teva experiència a la vida?
Aprofiteu al màxim l'institut, gaudiu dels amics, dels professors, de l'ambient
que hi ha al vostre voltant, no sigueu inconscients i deixeu enrere les coses
importants. Per últim m'agradaria també dir que intenteu ser nens, tot arriba
amb el temps, però no podeu tornar al passat, així que aprofiteu tot el que sigui
possible l'experiència de l'institut.
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QUÈ SE N’HA FET DE...?

Alberto Contreras
(amb la col·laboració de
tots els companys)

1. Quants anys fa que vas
acabar l’Institut? Quin any
vas acabar?

5. Quina era la teva assignatura preferida?

- Fa 9 anys, en 2008.

- Matemàtiques.
6. El teu millor record del
Rovira?

2. Com va ser el teu primer
any a l’institut?

- Tota l’ESO.

- Era una mica estrany perquè m’havia d’adaptar al
canvi.

7. A la teva època que vas
estar en l’institut vas estar
còmoda amb els teus companys?

3.Trobes a faltar l’institut?
- L’institut no, però si que hi
tornaria a estudiar.

En aquesta ocasió hem
entrevistat la Naiara Con-

4. A quins professors recordes de l’institut?
- Assun, Jordi Corellano,
Jordi Monsó, Montse Pagès, Josep Maria, José León, Josep Catasús, Alicia
Guerrero, Joan Coromines,
Joan Ramirez, Meritxell,
Isabel Valverde, Rosa Reina, Toni Izquierdo, Maria
José, Toni Gomà, Fina Córdoba.

treras Garcia.

És una entrevista especial, ja que l’Alberto, el seu
germà i alumne de l’optativa “Fem la nostra revista!”, ha estat el seu entrevistador.

- No vaig estar còmoda, no
m’agradava l’ambient i crec
que els professors haurien
d’imposar-se sobre alguna
cosa bastant més.
8. Com et vas sentir quan
vas acabar l’institut?
- Lliure.

9. Recomanaries el Rovira
als teus coneguts?
- Sí.
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10. Has continuat estudiant? Te’n penedeixes?
- Si, però sense finalitzar. Ara hi torno un altre
cop.

11. Què fas ara?
- Treballar i al gener estudiar i treballar.

12. Practiques algun esport? Què fas en el
teu temps lliure?
- No practico esport i el meu temps lliure el
dedico a les meves gosses, amics i parella.

13. Com és la vida d’adults?
- Depèn com es porti. Però avui en dia si no
tens estudis es fa una mica dura, tan econòmicament com psicològica.

14. Ens donaries alguna recomanació de
cara al futur?

Gràcies per l’entrevista,
Naiara!

- A l’edat dels 12-13 anys no es veu, però si
pogués aprofitaria l’oportunitat d’estudiar al
màxim i poder tenir un bon treball, sense esforços i cobrant bé ho faria. Això d’estudiar
són com a màxim 18-20 anys en total, crec
que val la pena aquest esforç per un mateix
pel dia de demà.
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QUÈ SE N’HA FET DE...
Francisco Álvarez?
En Francisco fou un estudiant
de les primeres promocions
del nostre institut. Després
de l’entrevista veureu que hi
ha un altre article sobre un
sopar que van fer alguns antics estudiants, entre els
quals es trobava Francisco.
Des d’aquí volem agrair la
seva col·laboració i el fet
d’haver-nos convidat al sopar.

1- Quin any vas començar l’institut? Quin any vas acabar?
Aproximadament vaig iniciar l’ESO al 1995 i vaig acabar al 1999, després
vaig cursar el Batxillerat científic al centre durant 4 anys mes. Vaig acabar al
2002-2003

2- A què et dediques ara?
Actualment soc a l’atur fa dues setmanes. Però la meva vida laboral no té res
a veure amb els estudis cursats.
3- Els teus estudis a l’institut t’han servit per orientar-te en què estudiar
de més gran?
Encara que per l’edat no tenia gens clar el que m’agradava, em vaig decidir
en fer un CFGS d'Animació en Activitats Físico i Esportives i me'l vaig treure,
a vegades la vida et fa agafar altres camins i no vaig poder continuar estudiant encara que m’agrada i volia ser profe de gimnàstica.
4- Quina era l’assignatura que més t'agradava? I la que menys?
La que més m'agradava ciències o biologia i educació física, la que menys
matemàtiques.
5- Quin dels professors que has tingut recordes amb més estima?
Realment me'n recordo de molts d’ells, però del que més estima he tingut
que ja no està al centre és el Joan Coromines, d’Educació Física, l'únic professor que va assistir al sopar del dia 3 de febrer.
6- Portaries als teus fills (si en tinguessis o si en tens) al Rovira-Forns?
Per què?
Tinc fills però per situació de poble són a altres col·legis, però sí per què no, i
més ara que les instal·lacions són noves i estan situades en una zona del
poble millor.
7- Quan vas acabar l’institut vas continuar estudiant?
Sí, com deia abans, vaig fer un cicle de grau superior. Tinc el títol de Tècnic
Superior en Animació D’activitats Físiques i Esportives.
8- Recordes alguna lliçó d’algun professor que t’hagi servit més endavant?
Moltes, totes molt importants i de gran utilitat de cara a com veure la vida en
el futur. A filosofia amb l’Ernest per exemple. Però tots els professors posaven la seva part per fer de nosaltres persones de profit.
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9- Conserves l’amistat amb alguns 14- Recordes alguna anècdota del
companys?
Rovira?
Amb tots tinc bons records però quan
passa el temps alguns queden a prop i
altres fan la seva vida, com és normal.
Però sí, algunes amistats són per sempre.

Moltes bones i dolentes, però explicaré
algunes que recordo amb gràcia. Com
per exemple la María José ens deia bunyols fregits, l’intent de serietat moltes
vegades del Jordi Monsó intentant no riure d’algunes coses, els treballs originals
10- Per què vas escollir estudiar a que ens enviava Ernest quan no deixàl’Institut Rovira Forns?
vem fer la classe amb tranquil·litat, la
forma de donar classe del José Leon i
Primerament jo era menor d’edat i a l’E- moltes més.
SO jo no vaig escollir, però bàsicament
perquè era l’institut més proper al 15- Si en aquella època fèieu sorticol·legi on vaig fer la primària, perquè des, quina sortida et va agradar
era públic, i també estava a prop de ca- més?
sa.
Moltes sortides em van agradar però al
canal olímpic a fer kajak, o la major part
11- Quina és l'experiència més maca de sortides d’esport però la que va signique recordes de l’institut?
ficar un repte per mi va ser una sortida
amb bicicleta al Tibidabo que vaig trenLa més maca les relacions tan bones car la cadena i vaig continuar corrent
amb molts dels meus companys i amb amb els meus companys anada i tornada
alguns professors en especial.
portant la bici al meu costat.
12- Com et vas sentir quan vas dei- 16- Et van expulsar alguna vegada?
xar l’institut?
Mai, crec que una incidència lleu en 8
La veritat em vaig sentir en part una mi- anys. A casa mai em van enviar
ca alliberat, ja que vaig repetir primer i
segon de Batxillerat, llavors després de 8 17- Vols afegir alguna cosa més?
anys ja tocava renovar una mica el camí
que volia prendre i créixer. Però lògica- Doncs res, aprofito aquesta pregunta per
ment amb pena pels companys.
afegir que espero que la pròxima vegada
que es faci un sopar, sigui possible que
13- Quin consell ens donaries com a hagi més assistència de professorat per
estudiants de 2n de l’ESO després de poder recordar i parlar precisament de
la teva experiència a la vida?
moltes anècdotes que vam viure amb
ells. Moltes gràcies i salut a tots.
Que us prengueu amb molta serietat els
estudis i sempre busqueu el que us agradi i us faci sentir bé. Que escolliu amb
cap el vostre futur i que no correu, que
tot ve quan toca però que feu esforç.

Moltes gràcies a tu per col·laborar amb nosaltres!
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SOPAR ANTICS ALUMNES INSTITUT
ROVIRA-FORNS
Una de les primeres promocions del nostre institut es van reunir el passat mes de febrer per sopar i recordar vells temps. Val a dir que ens van convidar a tots els membres del professorat i
només un antic professor va poder anar-hi. Des d’aquí volem agrair la invitació al sopar i demanar que ens tornin a convidar en cas de repetir-se. Donem les gràcies al professor assistent, Joan
Coromines, per haver assistit al retrobament.
Us mostrem algunes de les fotos que ens han enviat la colla del 82-83!
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QUÈ SE N’HA FET DE…
Jéssica Aldehuelo?

Entrevista feta per Aleix Máñez, Laia Riera i Paula Gómez

1. En quin any vas començar l’Institut?
Vaig començar l’institut al 1996.
2. Quant de temps fa que vas acabar els
estudis en aquest institut? Fa 17 anys.
3. Vas fer Batxillerat? Sí, primer, però em
vaig retirar perquè no m'agradava i vaig
fer un curs de massatgista.
4. Què vas fer quan vas acabar l’institut,
estudiar o treballar? Vaig treballar a una
fabrica manipuladora.

12. Amb què et quedes de l’etapa de
joventut? Amb l’amistat i les estones de
riure.
13. Vols afegir alguna cosa més? Que
troba a faltar tot l’institut (professors,
companys, instal·lacions…)
14. Ens donaries algun consell de cara al
futur? Us donaré un consell, ara estudieu, nens, perquè de grans no tindreu una
bona feina.

5. A què t’has dedicat? A cambrera.
6. A quins professors recordes més? La
Fina, Jordi Monsó i Maria José.
7. Recordes alguna anècdota del teu pas
per l’institut? Sí, en fi de curs: vam anar a
Itàlia i un estranger anglès em va preguntar, saps parlar anglès, i jo no vaig entendre i una i altra vegada i quan em vaig
adonar del que deia tenia a la mestra d’anglès darrera i ella va riure perquè se’m
donava molt malament l'anglès.
8. Per què vas escollir aquest institut?
Vaig escollir aquest institut perquè era el
més proper de la meva casa.
9. Creus que ha valgut la pena estudiar? És clar i ara m’adono que hauria d’haver estudiat més.
10. Segueixes tenint contacte amb alguns
companys? Sí, des de P3 fins ara som les
millors amigues.
11. Si tornessis enrere, canviaries alguna
cosa? Estudiar més.
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En aquesta edició hem
tingut el plaer d’entrevistar a una de les alumnes de les primeres promocions del nostre institut, la Jéssica Aldehuelo. En aquest cas, el seu
entrevistador ha estat
el seu fill, estudiant de
2n d’ESO que forma
part de l’equip de la
revista del centre del
segon
quadrimestre,
l’Aleix Máñez.

