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Passatemps

 Enigma
El nostre professor incògnita d'aquest mes va 
néixer a Granollers fa no massa anys. 

Pertany  a  una  família  nombrosa,  són  cinc 
germans. Un dels millors records de la seva 
infantesa correspon a  les festes de Nadal que 
sempre ha  passat  amb la  companyia  de  la 
seva família i  amics, ja que es diverteix molt.

Un dels seus somnis de quan era petita era 
arribar a ser veterinària, ja que li agradaven 
molt els animals. Encara ara, ja de gran, té 
grans somnis per viure'ls,  un d'ells és viatjar 
a espais naturals com per exemple la Selva 
Negra a Alemanya  i al Canó del Colorado als 
EUA.

Normalment  per  arribar  a  l'institut  es 
desplaça  amb  cotxe  doncs  viu  a  Les 
Franqueses i en molt poca estona arriba. Té 
tres  fills. No té mascotes. Aquesta professora 
està  molt  contenta  ja  que  dintre  de  poc 
portarà dotze anys en el ensenyament públic

Una de les coses que més li agrada fer en el 
seu temps lliure és jugar amb els seus amics.

L'últim llibre que s'ha llegit ha estat  “Harry 
Potter i les relíquies de la mort “  de l' 
autora britànica J. K. Rowling.  Ens diu que  li 
ha agradat molt i ens recomana personalment 
llegir-ne tota la col·lecció.

No té  cap preferència  amb els  menjars,  no 
obstant li   agrada  provar gustos i  menjars 
diferents, aquest mateix dissabte anirà a un 
restaurant  amb els  seus amics per celebrar 
un  aniversari.  El  seu  menjar  preferit  és  el 
bròquil.

Quan a aquesta professora li  hem preguntat 
sobre les bitlles catalanes, se li ha canviat el 
rostre amb un gran somriure d'orella a orella, 
ja  que  no  és  només  professora  sinó  que 
també  és  jugadora  federada  de   bitlles 
catalanes de la  lliga  de Barcelona.   Intenta 
aconseguir  que  perdurin  i  es  segueixin 
mantenint en la tradició catalana.

No  ha   viatjat  massa  per  fora  d'Espanya, 
l'últim viatge que ha fet ha estat a Itàlia, però 
també ha anat  a França. Tampoc ha viatjat 
molt per Espanya, malgrat tot  va molt sovint 
a Sòria i al Ripollès.

Et  veus capaç de trobar  les deu 
diferencies?
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