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Dimarts 30 de març i dimecres 31 de març, per començar bé les
vacances de Pasqua, es van anunciar els treballs

guanyadors  del concurs literari  "la DONA 
important de la meva vida". Aquests varen ser:

• Millor redacció: Farhath Inshira Irshad.

• Millor disseny i treball conjunt: Joan Pere Ollers Rigo.

• Originalitat: Sonia Moragues Reyes.
Alumnes finalistes:

• Sandra Isabel Valero Salvà.

• Fiorela Gramajo Acri.

ENHORABONA als guanyadors i guanyadores i a tots els que heu

participat !

Heu escrit coses molt emotives sobre mares, padrines, germanes i

altres dones que admirau !

Publicam aquests treballs guanyadors i d'altres que ens heu fet

arribar a la revista  del centre: "Joves del Politècnic" com un

reconeixement públic a aquestes GRANS DONES de la nostra vida, les
dones que ens acompanyen d'aprop, que ens estimen, que ens orienten
i que ens ensenyen a viure.

Són històries d'amor, de superació, de lluita, de complicitat,
d'acompanyament i les protagonistes són principalment MARES i
PADRINES. Gràcies a l'alumnat que ha partiucipat per compartir amb
nosaltres un bocinet de les seves vides.

Orgull Politècnic!!!!
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Mónica
Ma mère est née en 1975. Elle a terminé ses études en
1995. Elle a obtenu son diplôme en production musicale.
Depuis toute jeune, elle s’est battue pour ses rêves et en
2001, elle a émigré en Espagne. Je l’admire beaucoup
parce qu’elle n’a pas eu la tâche facile mais malgré tout
elle a réussi à atteindre ses objectifs et à être heureuse
dans un pays qui n’était pas le sien et elle m’a donné une
bonne éducation.

Fiorella Gramajo Acri - 1rBd
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Joan Pere Ollers Rigo - 4B



8

Esteban Gallina - 4A
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Viviana Andrea Reales Cerquera - 4A
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Bianca Schamitz Glessmann - 4A
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Estefania Calle Davila - 4A
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Sandra Isabel Valero Salvà - 4B
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La dona més important
de la meva vida

La dona més important de la meva vida? La meva mare.
La meva mare és la millor definició d'amor incondicional.
Ella és la que em vol tal com sóc, amb els meus defectes i virtuts.
És qui em dóna tot el suport, fins i tot quan m'equivoco.
Ella sempre hi és en els moments que més la necessito,
en aquests que tot em ve a damunt i no sé què fer.
Ella m'ensenya, em cuida, m'escolta i és exigent quan cal ser-ho.
Ella que és capaç de curar-me amb una abraçada seva.
Ella em coneix tant que només veient-me la cara pot saber si

alguna cosa no va bé.
Una persona bonica tant per fora com per dins.
Ella és una guerrera i la millor mare del món.
Li baixaria la lluna només per veure-la feliç.
Es la dona més important de la meva vida,
i la vull tant, per que no importa les vegades que discutim o em

renyi,
que ELLA hi serà sempre.

#fentmemoriasomfutur
#orgullpolitecnic

Sonia Moragues Reyes - 3B
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Úrsula Corberó
Úrsula Corberó és una actriu Catalana, la qual des que va aparèixer

per primera vegada a la sèrie Física o Química, em va conquerir el cor.
Úrsula ha estat pràcticament tota la meva vida l'exemple a seguir en

el món de l'actuació, ja que ella mai no va deixar de fer el que li agradava
pel simple fet de ser qui és.

Ha estat una persona que mai no s’ha rendit i que, per moltes
crítiques que hagi tengut, ha continuat formant-se en el món de l'actuació.

Tan sols té 31 anys i té més de 7 premis per les seves meravelloses
interpretacions; estic segura que n’aconseguirà molts més.

És una actriu que des que va començar a sortir a la televisió, amb tan
sols 13 anys, mereix la mateixa visibilitat que qualsevol actor d'avui dia.

Ha lluitat, lluita i lluitarà sempre per la igualtat, pels drets que no
tenim les dones, perquè el dia de demà totes les actrius tinguin en el
mateix reconeixement, el mateix sou, i les mateixes possibilitats que
qualsevol actor.

Úrsula Corberó és una dona exemplar, és una dona lluitadora.

Rebecca Calzado - 3B
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L'alumnat de batxillerat d'anglès i francès han particpant
en la III Setmana Feminista de l'IES Politècnic amb el projecte
anomenant IWEIGH. 

Aquest és un moviment dedicat a la denúncia dels ideals
de bellesa poc saludables, basats en les dietes miracle i la
monitorització del nostre pes. Iweigh ens recorda que les
persones som molt més que el número que veim a la bàscula i
ens convida a reflexionar sobre totes aquelles coses que ens fan
ser nosaltres mateixes: el nostre pes dins la nostra comunitat,
família i entorn.
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