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Oci
Club d'Escacs Froilan de Todos
los Santos
Sabíeu que a l'escola hi ha un grup d'escacs ?
Doncs per aquestes persones que diuen que sí, ho
han encertat.
Nosaltres hem buscat per tot arreu molta
informació sobre aquest grup, fins que hem decidit
fer una entrevista a un dels professors fundadors:
l'Ignasi Carreras.
-Com es diu el club? Froilà de Todos los Santos
-Per què aquest nom? Va donar la casualitat que
va néixer el primer net del rei i li van ficar aquest
nom.

d'haver mort la seva actual parella. Però ell deia
que tot el que deia la seva dona era mentida.
Un professor d'aquest institut va creure en la seva
innocència i tots els professors d'aquest institut van
començar a fer una partida d'escacs amb aquell
home per carta, fins que al final el van deixar
lliure, perquè es va demostrar la seva innocència.
Però mai, no vam acabar la partida. Això és tot el
que sé. Voldria haver-vos ajudat en aquest
article.
Quins són els resultats dels anteriors anys?Hi ha
un dossier que vam fabricar els membres fa temps
que recull els resultats.

-Quina finalitat té el club d'escacs?Es un grup en
el que hi participen tots el professors que vulguin i
fan partides d'escacs.
-Com s'ha format el club? per l'afició de molts
professors
-Per qui està format?per una
professors i el conserge de l'institut.

dotzena

de

-Quan es va formar?al 1998
-On , i quan et pots inscriure? A principi de curs a
la sala de professors

-Es fan competicions?Cada curs es fa una lliga.
Ens podria explicar una mica la història de per
que van començar fundar el club d'escacs? Tot
va començar quan un home estava al corredor de
la mort perquè deien que havia maltractat a la
seva dona i que l'amenaçava a matar-la després

Els geganters de Lliçà d'Amunt
No tenen lloc fixe d'assaig, o sigui que no tenen
cap local on poder fer reunions ni assajar. Es
desplacen amb un remolc, dintre hi duen els dos
gegants desmuntats i quatre capgrossos.
Els gegants es diuen Julià i Montserrat, pesen uns
40 quilos. Els cabells són naturals i han d'anar
molt en compte de que no es mullin.
Els
capgrossos són una ovella, un conill, una vaca i
un pollastre.
El ball dels gegants es donant voltes sobre si
mateix.

Alguns dels professors que van iniciar el Club d'Escacs

