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Ensenyament

Ara que som a la recta final de quart d’ESO, només 
pensem en el que ens cau al damunt i la feina que ens 
queda per fer, però de vegades tots necessitem aturar-nos 
i recordar; recordar i recuperar les petites peces del trenca-
closques que han anat formant les nostres vides. Aquestes 
les hem anat construint de mica en mica, recopilant totes i 
cada una de les emocions i anècdotes que ens han fet grans 
i ens han portat al dia d’avui. (Gina Cansell)

Torroella o Verges? La gran decepció!
No m’hauria imaginat mai que seguir al mateix poble 

i no anar a Torroella de Montgrí a fer l’ESO sortiria tan 
bé. Volíem un canvi: deixar sisè i començar la nostra vida, 
fer nous amics i conèixer grans persones. En el moment 
en què ens van dir que continuaríem a Verges i seríem 
els afortunats de poder formar un nou projecte, l’Institut-
Escola de Verges, tot va ser una decepció gegant: morros 
i males cares, i ningú –o quasi ningú– no volia seguir a 
Verges. Per a nosaltres, havíem estat els desafortunats. 
(Pau Torramilans)

«Una capsa de sabates amb parets de fullola»
Començar una etapa com l’educació secundària ja per si 

mateix espanta, però ni l’entorn ni l’ambient no ajudaven 
a superar-ho. Recordo el primer dia: després de mitja 
horeta de trajecte... presto! Davant del nas la teníem per 
primera vegada: una capsa de sabates amb parets de fullola 
(les de dins; les exteriors són més aviat de xapa), plena de 
finestres amb barrots de ferro (l’únic element estable de 
la construcció) i amb una pila d’anys de vida al darrere. 
L’entorn tampoc no ajudava: perduda als afores d’un poble 
de l’Empordà, darrere del camp de futbol –on les vistes no 
són especialment agradables–, amb un pati ambientat en 
les obres mestres de Clint Eastwood. [...]

Doncs bé, el qui després es convertiria en el nou director 
de l’escola ens rebia de la manera més càlida i agradable, 

però amb un aspecte d’allò més seriós i formal –de coll cap 
amunt, ja que cap avall duia una senyora camisa hawaiana, 
juntament amb uns pantalons curts com d’anar a la platja 
i unes sandàlies d’allò més còmodes. (Víctor Ramírez)

2010-2014 
«Muntàvem uns esmorzars del quinze» (2010-2011)

Recordeu el primer dia d’escola ara ja fa tres anys, 
quan ens vam trobar tots, davant un barracó, aïllat en 
un descampat darrere del camp de futbol? Ens va rebre el 
futur director, l’Isidre, acompanyat de dues professores, 
l’Eva Hugas i la Marlene Durà. Amb ells vam viure petites 
aventures quotidianes, exàmens que no van anar gaire 
bé –i que ara ens fan riure–, expressions que es quedaran 
amb nosaltres per a la resta de la nostra vida, com ara «me 
cague en la mar salada» o «me cague en l’ombra marinera», 
massa típiques ja. (Júlia Muntaner)

Però tot era petit. Estàvem sols. L’institut consistia en 
dues classes i una mica de pati. [...] Compartíem tres 
professors que, a base d’aguantar-nos hores i hores, ens 
van arribar a fer de pares. De seguida vam agafar-los molta 
confiança. Ens ajudaven amb tot el que podien, s’asseien 
amb nosaltres a l’hora del pati, ens explicaven les seves 
coses i nosaltres les nostres. Vam arribar a formar una 
relació molt i molt forta que encara ens dura ara, quatre 
anys més tard. (Kènia Garcia)

Els professors ens controlaven moltíssim, i aquest ordre 
sobre nosaltres permetia apujar el nivell, i vam aconseguir 
un ritme acadèmic envejable. Si eres una mica espavilat 
i feies un cop d’ull a la resta d’instituts, t’adonaves que 
havíem tingut més sort de la que crèiem. D’altra banda, 
fèiem el que ens donava la gana, i no per rebels, sinó 
perquè els professors ens deixaven muntar de tot. Per 
exemple, un cop al mes muntàvem uns esmorzars del 
quinze, si aquell dia queia per l’aniversari d’algú. O algun 
cop vam saltar alguna classe per posar-nos a plantar flors 
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Ensenyament

al pati, on, sincerament, faltava i encara falta una mica de 
verd. (Víctor Ramírez)

En ser un grup reduït, els professors ens van anar 
consentint, i ara ens creiem els reis de l’institut. Els primers 
dies, a l’hora del pati, jugàvem a seure al banc. Sí, al banc. 
Només n’hi havia un, i ens en fèiem fora els uns als altres. 
De tant en tant, hi havia el dia de la xocolata. Portàvem 
diners i compràvem un got de xocolata a la màquina dels 
professors. (Oriol Brusi)

Recordo perfectament quan la Marlene ens va posar un 
examen d’equacions i el va suspendre tothom, excepte 
dues o tres persones. [...] Quan va arribar el bon temps, els 
professors ens van deixar portar estels per a fer-los volar. 
(Sílvia Saló) 

Recordo la primera Marató de TV3, en què vam 
participar. Ens van venir a visitar moltíssimes persones 
amb diferents malalties o problemes que molts de nosaltres 
desconeixíem. (Núria Domínguez)

Alguns canvis (2011-2012)
A segon, malauradament, la Marlene va marxar de 

l’institut. Van arribar més professors al nostre curs: la 
Laura, la Cristina –que preferia que li diguéssim Titi i 
que va marcar un abans i un després al nostre centre– i en 
Jaume, el nostre cotutor. 

Aquell any va ser una mica més mogut, per diferents 
problemes que hi va haver a l’escola, però amb les grans 
classes que fèiem amb la Titi, tant a català com en l’optativa 
dels «Pocavergonyes», se solucionava tot. (Gerard Arbat)

«Ens vam unir com mai» (2012-2013)
Dos mil dotze. Ja estàvem a tercer, el nostre penúltim any. 

Érem, per dir-ho d’alguna manera, «els amos del barracó», 
ja que, si ens parem a pensar, tot això ho havíem començat 
nosaltres. I vèiem com els més petits anaven passant pel 
mateix, però ja una mica millorat, perquè els errors dels 
primers anys ja s’havien arreglat amb l’experiència. (Gerard 
Arbat)

Es va implantar una nova aula: l’Aula Oberta, on la gent 

que no pot seguir el curs normal rep més atenció. I, a part 
de les aules, van fer un camp de futbol al pati, amb les 
dues porteries, i, a còpia de temps, hi han anat posant més 
elements: xarxes, tanques... (Roger Armela)

El tercer va ser un canvi impressionant, perquè tot era 
més complicat [...], però va ser un dels millors anys que 
vaig tenir, perquè tots ens vàrem unir i vàrem formar una 
classe molt maca i, sobretot, amb molta confiança. Jo crec 
que estar en un institut petit ha fet que ens uníssim molt 
més del que ho estaríem si haguéssim anat a un de més 
gran, i espero que aquestes amistats no es trenquin mai i 
que no perdem el contacte. (Sílvia Saló)

A poc a poc vam deixar enrere tota discussió, tota 
baralla, tot malentès, i ens vam unir com mai. Vam trobar 
un camí per a tornar a un moment on tot era més fàcil. 
(Kènia Garcia)

Han anat passant els anys: hem crescut, ens han sortit 
grans, ens hem enfadat, hem rigut... i, com podeu entendre, 
els nervis del primer dia s’han esvaït completament, però el 
que continua més unit que mai és el grup classe, reconegut 
com el més «brut» i «sorollós» de tots; un grup centrat i 
intel·ligent a l’hora de posar els colzes damunt la taula, 
però esbojarrat a l’hora de parlar i riure. (Gina Cansell)

En aquest curs vam fer el primer triatló de l’Institut-
Escola Francesc Cambó. Va ser una gran experiència per 
a tots els participants, ja que va ser molt divertit. (Gerard 
Oliver)

«Moltíssimes aventures per a explicar» (2013-2014)
I ja el 2013. Estem fent quart, ja tenim cinc barracons i 

quatre cursos. És l’últim any que serem aquí [...]. (Gerard 
Arbat)

Finalment fem horari intensiu. Tot just som al primer 
trimestre de quart, però ja hi ha moltíssimes aventures per 
a explicar. Hem fet un intercanvi amb una escola de la 
República Txeca per posar en pràctica l’anglès. [...] Ara 
estem esperant la nostra última aventura junts: anar a 
Itàlia. Per això hem tornat a agafar el costum de vendre 
entrepans a les hores del pati i també hem venut polvorons 
als nostres familiars i amics. (Núria Domínguez)
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Les instal·lacions. «Cada vegada que el vent bufava, era 
com si els barracons es desmuntessin»

Les instal·lacions de l’institut no eren gaire bones: a la 
primavera hi feia molta calor i a l’hivern hi teníem molta 
fred, ja que el mòdul no estava gaire ben aïllat. En aquests 
moments ja hi estem acostumats i no ens fa res. (Víctor 
Rubira)

Cada vegada que el vent bufava, era com si els barracons 
es desmuntessin i haguéssim de quedar esclafats, i era com 
si cent persones es posessin a xiular a fora, moltes vegades 
sense poder fer la classe correctament. (Pau Torramilans)

Tant els alumnes de quart com els tres primers 
professors, hem vist com l’institut ha anat evolucionant. 
Recordo que fins al cap de dues setmanes o un mes no vam 
tenir internet, i fins al cap d’un quant temps no vam poder 
utilitzar els ordinadors. Gràcies a un institut de Banyoles, 
ara tenim una aula de tecnologia en condicions. Ens van 
vendre uns plafons plens d’eines, que un conjunt de pares 
col·laboradors van muntar. (Oriol Brusi)

Amb l’ajuda dels pares, van muntar les pissarres de cada 
aula; la nostra, un xic baixa, a un pam de terra, i això fa 
que els de darrere de tot no hi vegin bé i sigui un desastre. 
[...] Han anat canviant l’organització de les aules, i recordo 
que hi havia una aula que era la biblioteca, on s’havien 
col·locat sofàs per a llegir amb més comoditat a l’hora de 
lectura. (Pau Torramilans)

Les activitats. «Aquí hi hem viscut molts bons 
moments» 

Aquí hi hem viscut molts bons moments, com el sopar 
que vàrem organitzar per a tot el centre i les seves famílies, 
on vam fer de cambrers, o com les sortides i els crèdits de 
síntesi. 

Aquests són el millor de tot l’any, ja que marxem de 
colònies a llocs; però no són simplement colònies, sinó 
que anem a aprendre sobre el terreny i després fem un 
treball –a vegades, massa llarg i estressant.

El primer any vàrem anar a Banyoles, on vam fer caiac a 

l’estany i vam visitar els voltants. Quan fèiem segon d’ESO, 
vàrem anar a Barcelona a visitar el Park Güell, la Sagrada 
Família i la ciutat en si. A tercer va tocar anar a Tuixén, un 
poble molt petit però famós per les dones remeieres, que 
anaven pertot arreu venent els seus productes naturals, 
caminant. I aquest any, a quart, tocarà anar de viatge de 
final de curs a Itàlia; esperem poder veure moltes coses i 
passar-nos-ho encara més bé. (Biel Font)

Els que hem tornat
Tornar a Verges, per a mi, ha estat un pèl dur, perquè ja 

m’havia acostumat a l’institut de Torroella, a tenir molta 
llibertat per a fer el que volia sense cap control, i, a més a 
més, ja tenia la meva vida social allà. Però estar a Verges 
m’està ajudant a controlar-me més, i també he conegut 
gent molt simpàtica i amable. El fet de ser menys alumnes 
ajuda a estar més controlats, cosa que fa que faci més 
deures i estigui més centrada. (Jimena Walters)

L’altre institut era molt més gran i hi havia més llibertat, 
però els professors no estaven tant per mi; en canvi, aquí, a 
l’IE de Verges, hi ha molta menys gent i el professors estan 
més pels alumnes. Vaig fer amics ràpidament i em vaig 
integrar força bé. [...] L’institut el trobo avorrit, però si 
no hi hagués anat no tindria les amistats que tinc. (Adrian 
Arias)

«Unes classes per a recordar»
Tinc molts bons records dels «Pocavergonyes» amb la 

Titi Juher. Era una professora molt dinàmica i divertida, i 
per això la vam trobar a faltar a tercer. (Núria Domínguez)

Una de les millors professores, que també m’han ajudat 
molt –a part de la Laura, que m’ha donat un cop de mà 
quan més ho necessitava en alguna assignatura–, és l’Eva 
Hugas, exprofessora de català i castellà, extutora i actual 
professora d’anglès i Social Studies. Ens coneix a tots de 
sobres, ja que la tenim des que vam començar l’ESO .

Però, de moment, puc dir sincerament i sense por 
d’equivocar-me, que el millor professor que he tingut, tant 
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a primària com a l’ESO, ha estat en Santi, exdirector de 
l’escola i actual professor de socials. (Gerard Arbat)

Amb la Cristina Juher [...] vam aprendre a oblidar 
els conceptes estereotipats d’una classe normal i vam 
començar a veure la vie en rose. Sessions de meditació més 
que obligatòries abans de cada classe de llengua, la mítica 
frase de la setmana i alguna tanda d’acudits força fora de 
lloc van fer d’aquelles classes les més divertides de català 
que he vist en la meva vida. 

Juntament amb ella, arribà la que es convertiria en 
la nostra tutora l’any següent: la Laura, una d’aquelles 
professores que tant i tant enyoraràs quan facis batxillerat, 
carrera o qualsevol tipus d’estudi on es necessiti fer ús 
del raonament per a tirar endavant. Encara que molts 
companys no s’hagin adaptat al seu estil de classe –que 
seria hora que ho fessin–, he de dir que és, de bon tros, la 
millor professora que he tingut mai, si el que es busca és 
ensenyar l’alumne a pensar per si mateix. 

En tercer lloc vingué un altre professor que encara 
aguanta dret a l’institut: en Jaume, el típic professor amb 
cara de bona persona, simpàtic, que explica la lliçó amb 
passió [...]. Massa gran i perillosa és la confiança que li 
hem agafat, i a aquest sí que el trobarem a faltar de debò 
quan marxem d’aquí. 

No hi ha paraules per a agrair l’esforç, la dedicació i les 
ganes amb què [l’Eva Hugas] ha tirat endavant tota aquesta 
allau d’alumnes insuportables: sempre aportant, sempre 
innovant i sempre avançant, vetllant per l’alumne abans 
que per ningú més i deixant-se les banyes per aconseguir 
que tots nosaltres sortim orgullosos d’aquesta; orgullosos 
de nosaltres, dels nostres companys, dels nostres professors 
i, sobretot, orgullosos del nom del nostre institut-escola, el 
qual podem dir que, pràcticament, hem fundat nosaltres. 
(Víctor Ramírez)
 
Una gran família

Ser la primera promoció de l’institut-escola de Verges és 
emocionant i gratificant, ja que som els que hem viscut 
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tota l’evolució d’aquest centre. Hem pogut veure com 
ha anat creixent a millor, com ha passat de tenir només 
trenta alumnes a tenir-ne més de cent, o d’haver-hi un 
simple mòdul prefabricat al fet que n’hi hagi cinc. Ara 
ens mirem com era al principi, i ens adonem que no té 
res a veure, que hi ha hagut molts canvis importants que 
han variat la direcció de la petita escola de poble. (Arnau 
Alabau)

La veritat és que, en comparació amb altres centres, és 
un lloc molt tranquil i tothom es coneix; és com una gran 
família. (Arnau Colomé)

Tot plegat ha estat una gran experiència: els professors, 
els amics... Dubto molt que els de l’any 97, que es reien 
de nosaltres perquè s’havien «salvat» per un any de venir 
a Verges, hagin tingut una experiència com la nostra. La 
llàstima més gran és no tenir unes infraestructures com 
Déu mana, un edifici en condicions, una xarxa estable i 
ordinadors cent per cent funcionals; per tota la resta, és 
un bon lloc per a estudiar. (Oriol Brusi)

Ara ens trobem en un moment crític, veiem que tots els 
records s’estan quedant enrere i que d’aquí a poc temps 
cada un de nosaltres haurà de seguir el seu camí. Veiem 
un món immens al voltant nostre i un futur que ens està 
a punt d’atrapar. (Gina Cansell)

M’agradaria demanar-vos que féssim d’aquest any 
el més especial de tots, el més divertit, el més bonic, i 
m’agradaria veure cada dia un somriure a les vostres cares. 
Sí, t’ho dic a tu, també; a tu, que penses que venir a 
l’institut no serveix per a res. I a tu, que penses que la vida 
és una merda i ja no val la pena. Sapigueu que, per a algú 
com jo, tots sou molt especials, i que quan ens separem, 
continuareu estant dins el meu cor, vagi on vagi. (Júlia 
Muntaner)
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