
Participants IX Setmana del Món: 

- Centre de visitants la Garriga, Vero Carmona 

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

Blancafort 

- Josep M. Parareda, tècnic audiovisual, expert alpinis-

ta i escalador 

- Sergi Cámara, fotògraf documental que retrata      

sobretot les  migracions 

- Dani Guarinos, llicenciat en Ciències Ambientals i pro-

fessor de l’Institut Vil·la Romana 

- Gemma Calvet, jurista i analista política i ex diputada 

d’ERC al Parlament de Catalunya 

- Andreu Gómez, llicenciat en Administració i Direcció  

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

- Magda Vila, llicenciada en Biologia Marina i membre de 

l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) 

 

Organitza: 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I 

HISTÒRIA 

 

Hi col·labora: 

Departament de Llengua Catalana 

AFA Institut Vil.la Romana   

 

 

 

IX SETMANA DEL MÓN 



Dilluns 11 de febrer 
1r ESO A i B - 12,00 h i 13,15h 

14/02 C i D—12,00h i 13,15h  

Educació en temps de guerra, a càrrec de Vero 

Carmona (Centre de Visitants de la Garriga) 
 

Aquest taller treballa sobre l’acolliment d’infants/població 
escolar refugiada de Madrid i altres zones  d’Espanya a les 
escoles de La Garriga durant la Guerra Civil espanyola. 
 

3r ESO A, B, C I D – 12,40h 

La muntanya perduda i el Cerví, a càrrec 

de Josep M. Parareda 

. 
En Josep  M. ens presentarà dos audiovisuals de dues    
expedicions de muntanya que estan emmarcats en el món 
de l’alpinisme i excursionisme. Els seus reportatges han 
estat reconeguts i premiats en diferents certàmens de     
cinema de muntanya. 
 

Dimecres 13 de febrer 
 

2n CFGM ADMINISTRATIU  – 16,00h 

Colòmbia: tot l’encant de Sud-

Amèrica ,a càrrec d’Andreu Gómez 

L’Andreu ens guiarà per ciutats colonials empedrades i   
ruïnes arqueològiques, per la costa caribenya de sorra blan-
ca i les platges verdes. A través de les seves paraules i 
imatges, veurem balenes, la zona cafetera on es produeix el 
millor cafè del món. Colòmbia reuneix tot l’encant i l’aventura 
de Sud-Amèrica, amb una po-
blació obstinada en brindar la 
seva hospitalitat. 

 

Dijous 14 de febrer 

4t ESO – 8.55h a 10,45h 

Transport escolar al Bajo Lempa, a càrrec 

de Sergi Càmara, Lurdes Balmes, Alba Mas, Gus Saeta 
i Joan Antoni Padròs 

Visita comentada de l’exposició fotogràfica, que ha realitzat el 
fotògraf Sergi Càmara a Nueva Esperanza ( El Salvador). 
Comentaran l’exposició el propi autor, i també professorat del 
centre que ha fet estades a la zona.  

1r BATX. CIENTÍFIC – 11,15h a 12,40h 

Nova Zelanda: la terra del núvol blanc, a 
càrrec de Dani Guarinos 

Nova Zelanda és un indret impactant en tots els nivells.  En 
Dani ens conduirà per un passeig pels diferents racons     
d’aquest paradís, tot mostrant les experiències viscudes.  

 

2n BATXILLERAT – 12,40 a 14,30h 

Una mirada crítica del món i de l’entorn 

proper, a càrrec de Gemma Calvet 

 

Gemma Calvet ens oferirà una mirada crítica de la situació 
actual del país i del món. 

1r ADMINIST. I FUSTA – 8,55h 

Colòmbia: tot l’encant de Sud-

Amèrica ,a càrrec d’Andreu Gómez 

L’Andreu ens guiarà per ciutats colonials empedrades i     
ruïnes arqueològiques, per la costa caribenya de sorra     
blanca i les platges verdes. A través de les seves paraules i   
imatges, veurem balenes, la zona cafetera on es produeix el 
millor cafè del món. Colòmbia reuneix tot l’encant i l’aventura 
de Sud-Amèrica, amb una població obstinada en brindar la 
seva hospitalitat. 

 

Divendres 15 de febrer 
1r BATX. SOCIAL – 11,15 a 12,40h 

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 denunciava 
que els hospitals generen malalts, que l’escola treu ganes 
d’estudiar, que el temps que necessitem per pagar un cotxe 
és més que el 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. 

Dijous 21 de febrer 
2n ESO– 8,55h A i B 9,50 C i D  

El planeta blau ,a càrrec de Magda Vila 

L’ecosistema marí i l’impacte de l’home. Els alumnes de 2n 
d’ESO escoltaran una xerrada sobre el mar i el paper que hi 
juga l'home en la seva preservació. Una activitat més, per 
aprofundir al projecte transversal que es dur a terme enguany 
a aquest curs. 

EXPOSICIÓ 

Transport escolar al Bajo Lempa  
De l’11 al 23 de Febrer 

 

Inauguració dilluns 11/02 a les 19h 

 
L’Institut Vil·la Romana té una llarga tradició de cooperació i 
solidaritat amb la zona del Bajo Lempa ( El Salvador). És una 
zona repoblada després de la Guerra Civil amb antics refugiats, 
guerrillers i soldats. Els darrers anys l’institut ha tirar endavant 
(amb el suport de l’Ajuntament) diversos projectes de suport al 
transport escolar, que permet als nens  i les nenes que viuen en 
comunitats on no hi ha escola o institut, arribar a Nueva       
Esperanza. El fotoperiodista Sergi Càmara ha documentat el 
dia a dia d’aquesta xarxa de transport. 


