
Participants VII Setmana del Món: 

- Julia Máñez, enginyera agrícola i Màster de Ciències del 

Mar ( oceanografia i gestió del medi marí)  

- Núria González, educadora social 

- Andrià Pérez de Rozas, esquiador i amant de la 

muntanya. Competeix en esquí Free Ride 

- Sergi Cámara, fotògraf documental que retrata les mi-

gracions 

- Alfons Garrigós, filòsof i professor de l’Institut Manuel 

Blancafort de la Garriga 

- Xavier Vidal Folch, periodista. Director Adjunt del diari 

El Pais 

- Andreu Gómez, llicenciat en Administració i Direcció 

d’Empresa i professor de l’Institut Vil.la Romana 

Organitza: 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I 

HISTÒRIA 

 

Hi col·labora: 

Departament de Llengua Catalana 

Departament de Visual i Plàstica 

AMPA Institut Vil.la Romana   

 

 

 



Dilluns 6 de febrer 

2n ESO C i A - 11.45 h  Aula 211 

2n ESO B i D - 12.40 h  Aula 214 

VIDATGE: vivències d’una viatgera per Llatinoamè-
rica, a càrrec de Núria González 

 

12 països visitats en 15 mesos, descobrint els colors, les 
olors, els teixits, els plats típics, la cultura, la gent, els paisat-
ges i una mateixa. Fent i desfent rutes coneixent i compartint 
camins amb nous i vells amics. Si ho podem somiar, per què 

no fer-ho realitat? 

3r ESO D i B - 9.50 h  Aula 305 

3r ESO A i C - 12.40 h Aula 303 

De tranquil a la Garriga a emocions fortes a les 
muntanyes, a càrrec d’Adrià Pérez de Rozas 

L’Adrià coneix a fons els Pirineus, els Alps, els Andes i el 
Canadà. Competeix en esquí Free Ride, on l’esquiador   
explora camins en llibertat per espais verges. Durant la seva 

xerrada ens presentarà una altra manera de viure la natura. 

1r BATX. SOCIAL I HUMANÍSTIC – 
11.15 h Aula 311 

L’Escola a Cuernavaca, a càrrec d’Alfons Garrigós 

A la ciutat mexicana de Cuernavaca va aparèixer una escola 
de pensament al voltant del filòsof Ivan Illich, que denuncia-
va que els hospitals generen malalts, que l'escola treu    
ganes d'estudiar, que el temps que necessitem per a pagar 
un cotxe és més que el que tardaríem a anar a peu a tot 
arreu. L'Alfons va compartir moments de la seva vida al  

costat d'Illich i ens explicarà el seu vessant humà. 

 

Dimarts 7 de febrer 

1r ESO C i D – 8.00h Aula 114 

1 ESO A i B – 8.55h Aula 111 

El mar a fons: l’impacte humà sobre el medi marí, a 
càrrec de Juliia Máñez 
La degradació dels oceans és un fenomen que ens afecta a 
nivell mundial. La Júlia vol apropar-nos a l’estat en què es 
troben actualment els oceans, des d’una manera global a una 
de més concreta, parlant del Mar Mediterrani. Ens donarà 
consells i formes d’actuar que tothom pot adquirir en el seu 

dia a dia. 

1r BATX. Cien/fic –11.45 h Aula  312 

Reptes de l’impacte humà sobre el medi marí, a càr-

rec de Julia Máñez 
En aquesta xerrada la Júlia  pretén apropar els nois i noies 
de batxillerat a la Patagònia Xilena, a entendre com l’impacte 
causat per l’explotació humana dels recursos marins pot 
transformar un mar i com la ciència ens pot ajudar a trobar la 

causa de l’impacte per tal de prendre mesures correctores. 

CFGM GESTIÓ ADM. 1r –8.55 h Aula  203 

CFGM GESTIÓ ADM. 2n i 1r i 2n CFGM 
FUSTA –15,00 h Aula  104 

ETIÒPIA: la joia d’Àfrica, a càrrec d’Andreu Gómez 

Un recorregut per un dels països més sorprenents del       

continent africà. Un territori d’enormes contrastos, que ens 

permetrà anar des del sud del país, on es concentren        

encara algunes de les ètnies més primitives del món, passant 

per les fonts del Nil Blau en el llac Tana, abans d’arribar al 

nord per contemplar vestigis mil·lenaris d’antigues civilitzaci-

ons i el gran patrimoni cristià ortodox. Per acabar finalment el 

recorregut en la part oriental i majoritàriament musulmana del 

país.    

 

Dimecres 8 de febrer 

2n BATXILLERAT – 11.45 h Aula 104-5 

Parlem de l’actualitat política ,a càrrec de Xavier 

Vidal Folch 
 

El periodista Xavier Vidal Folch ens farà un recorregut per 

l’actualitat de la política catalana, estatal i internacional. 

Dimecres 10 de febrer 

4t ESO – 11,45 h Aula Gimnàs 

REFUGIATS: L’ODISSEA CAP A Europa        
A càrrec de Sergi Cámara 

 
El documentalista Sergi Cámara ens parlarà de la seva expe-
riència  per donar a conèixer les  rutes cap al continent euro-
peu de molts refugiats de procedència diversa que van a la 
recerca d’una nova vida, lluny dels conflictes bèl·lics que sac-
segen els respectius països. Ens parlarà dels punts conflic-
tius de l’èxode de refugiats: les illes gregues de Lesbos i Kos, 
prop de Turquia, un dels principals punts d’entrada d’Europa 
de les persones que fugen dels seus països. El pas fronterer 
d’Idomeni, a la frontera entre Grècia i Macedònia. Belgrad; la 
frontera entre Sèrbia i Hongria. Budapest; la localitat frontere-
ra de Tovarnik, i Melilla. 
 
En Sergi ens parlarà dels perills, les esperes i de la tasca de 
l’ONG Open Arms 
 

 

 

 


