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El logo de l’aniversari 
 

El logo de l’aniversari 
 

 
Obra de Gerard Moliné, dissenyador industrial per l'escola superior de disseny Elisava. 
Actualment desenvolupa el seu treball com a dissenyador en el seu propi estudi, Estudimoliné. 
Cofundador de l'estudi azuamoliné juntament amb Martín Ruiz de Azúa, 2003-2006. Professor a 
distància del GSD a la Universitat Politècnica de Catalunya l'any 2005-06. Col·labora amb 
diferents empreses i institucions, i realitza un treball de disseny experimental que ha estat mostrat 
en diferents exposicions i publicacions. Entre altres premis ha rebut la medalla ADI FAD 2002, 
Premi Expohogar Regal 2005, Top Nominated INDEX 2005, Expohogar Regal 2006 i DELTA 
PLATA 07. És exalumne de l’IES Joan Brudieu. 
 
Què significa el logo?  
 
Tothom vivim l’Institut en els anys de l’adolescència i de 
la joventut. Durant uns anys, l’Institut és la nostra casa. Hi 
entrem i en sortim. Cada dia. Fins que arriba un moment 
que ja no hi tornem a entrar. L’alumnat es fa gran i 
segueix altres camins que ja no tenen l’Institut com a 
escenari. A partir d’aquest moment, l’Institut esdevé el 
record d’un moment, d’una època, d’uns anys que ja no 
tornaran. L’Institut el veiem des de fora, a través del seu 
llindar, que esdevé frontera del món de l’adolescència, de 
la joventut i el món dels grans. El tramat d’aquesta valla 
física s’ha convertit en la base del 75, com un espai que 
deixa fluir sentiments, records, melangies, etc. I, 
acompanyant-lo, la sinuositat de les muntanyes, 
característiques de l’entorn, que alhora volen significar 
l’anar i el venir dels centenars d’alumnes que han après i 
s’han fet grans entre les partes de l’Institut Joan Brudieu. 
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Agenda d’activitats per al 75è aniversari de l’IES Joan Brudieu 
 

GENER 
 
Divendres 30, Inauguració del 75è aniversari 
 

al matí, a l’Institut 
• Festivitat interna de Sant Tomàs d’Aquino 

– Activitats variades per a tothom: esport, aeròbic (matí) 
 Acte adreçat a l’alumnat 

 
a les 13:00 h, als patis de l’Institut 
• Acte inaugural del 75è aniversari 

– Fotografia aèria del 75, amb globus i missatges 
 Acte restringit a autoritats locals i educatives i comunitat educativa 

 
a les 18:00 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Cantata de la «Tuna» i de l’«Antituna» 

 Acte obert a tothom 
 
 

FEBRER 
 

Dijous 05, al matí, a l’Institut 
• Taula d’orientació acadèmica i professional: estudis postobligatoris (alumnat de BTX i CF) 

 Acte adreçat a l’alumnat de S4 
 

Divendres 06, a les 18:30 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• CICLE DE CONFERÈNCIES-COL·LOQUI: «ELS NOUS REPTES EDUCATIUS» 

Presentació del llibre «Carta a una mestra», i Conferència-col·loqui «Superar la dicotomia 
educació-aprenentatge» 
Ponent: Maria Jesús Comellas Carbó 
Doctora en Psicologia i professora del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) 
 Acte obert a tothom 

 
Divendres 13, al matí, a l’Institut 

• Taula d’orientació acadèmica i professional: estudis universitaris (exalumnat universitari de 
l’Institut) 
 Acte adreçat a l’alumnat de B2 

 
Divendres 27, a les 18:30 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 

• CICLE DE CONFERÈNCIES-COL·LOQUI: «ELS NOUS REPTES EDUCATIUS» 
Conferència «Competència docent i competències bàsiques» 
Ponent: Joan Mateo Andrés 
Degà de la facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (UB) i membre de Consell Escolar de Catalunya 
 Acte obert a tothom 
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MARÇ 
 

Divendres 06, al matí, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taula rodona: «De l’esport escolar a l’esport d’elit», amb exalumnat esportista de l’Institut 

 Acte adreçat a l’alumnat de S1 i S2 
 

Divendres 20, a les 18:30 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• CICLE DE CONFERÈNCIES-COL·LOQUI: «ELS NOUS REPTES EDUCATIUS» 
 Conferència «Noves Tecnologies aplicades a l’educació» 

Ponent: Jordi Adell Segura 
Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació. Professor del Departament d’Educació de la Universitat Jaume I 
(UJI) de Castelló, i director del Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENIT) de la UJI. 
 Acte obert a tothom 

 
Dijous 26, a les 09:00 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 

• Conferència «Ètica periodística en temps de conflictes» 
 Ponent: Boban Mínic 

periodista bosnià 
 Acte adreçat a l’alumnat de B1 

 
Divendres 27, a les 09:00 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 

• Conferència «La toponímia catalana: un viatge fascinant» 
 Ponent: Xavier Rull 

professor de la UdL i de la URV 
 Acte adreçat a l’alumnat de B1 

 
 

ABRIL 
 

Dijous 02, 
 

a les 09:00 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taller literari 
 Pep Albanell 

escriptor i exalumne 
 Acte adreçat a l’alumnat de S2 

 
al matí, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• INVESJOVE (Investigació i Recerca a l’Educació Secundària) [Alt Pirineu-Aran] 

– 10:00 h Inauguració i lliurament de diplomes a l’alumnat de B2 que exposa TdR 
– 10:30 h Conferència «L’elaboració dels treballs de recerca», a càrrec de Neus Sanmartí 

(B1) 
– 11:30 h Esmorzar 
– 12:00 h Presentació de TdR per part de l’alumnat de B2 de l’Alt Pirineu-Aran (a les 

aules) 
– 13:50 h. Acte de cloenda 
 Acte adreçat a l’alumnat de B1 
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a les 12:10 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Conferència «No te la juguis!» 
 Ponent:monitors de l’Institut Guttmann 

 Acte adreçat a l’alumnat de S4 
 

Divendres 03, 
 

a les 12:10 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taula rodona: «Institut i Cooperació», amb exalumnat cooperant de l’Institut 

 Acte adreçat a l’alumnat de BTX i CF 
 
a les 13:05 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taula rodona: «Viure i llegir», amb exalumnat i exprofessorat de l’Institut 

 Acte adreçat a l’alumnat de S3 i S4 
 

Dimarts 14, 
 

a les 09:00 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taula rodona: «I la ciència, què?», amb exalumnat científic de l’Institut 

 Acte adreçat a l’alumnat de B1 «A-B-C-D» i B2 «A-B» 
 
a les 11:15 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taula rodona: «I la ciència, què?», amb exalumnat científic de l’Institut 

 Acte adreçat a l’alumnat de S3 i S4 
 

Dijous 23, Sant Jordi 
al matí i a la tarda, a l’Institut 
• Jornada de Sant Jordi 

– Lectures en veu alta, Passejades al passeig, Venda de roses 
– Activitat de Hip-Hop 
 Acte adreçat a l’alumnat 

 
Divendres 24, a l’Institut 

 
al matí, a l’Institut 
• Celebració del 75è aniversari per a l’alumnat 

– Projecció de curtmetratges, a càrrec de PICCURT (exalumnat de l’Institut) 
– Teatre «Algunes històries d’amor», a càrrec d’Estripagecs Teatre 
 Acte adreçat a l’alumnat 

 
a les 20:00 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Presentació del llibre «Maria Rúbies o el repte constant» 
 Josep Varela i Serra 

Catedràtic de Matemàtiques i antic Cap dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida 
 Acte obert a tothom 
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Dissabte 25, al matí, a l’Institut 
• Jornada de portes obertes per a exalumnat i exprofessorat de l’Institut 
• Assaig i cantata col·lectiva amb tots els assistents 

– «Gaudeamus igitur», dir. Antoni Cagigós, exprofessor 
– «Clavelitos», dir. Lluís Obiols, exalumne 

• Concert de l’orquestra Ensemble XXI, de Montsó 
 Acte obert a tothom 

 
Dilluns 04 de maig, a les 18:30 h, a la Sala Sant Domènec 

• Presentació del llibre «L’Institut Joan Brudieu: 75 anys de vida docent (1933-2008)» 
Jordi Nistal Refart 
Professor de Geografia i Història de l’IES Joan Brudieu 

• Inauguració de l’Exposició històrica «75 anys de l’Institut Joan Brudieu»  
 Acte obert a tothom 

 
 

MAIG 
 

Divendres 08, a les 18:30 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taula rodona «6 Instituts, 75 anys d’experiències (1933-2008)» 

– IES Joan Brudieu, de la Seu d’Urgell 
– IES Ausiàs March, de Barcelona 
– IES Menéndez y Pelayo, de Barcelona 
– IES Milà i Fontanals, de Barcelona 
– IES Isaac Albèniz, de Badalona 
– IES Eugeni d’Ors, de Vilafranca del Penedès 

• Conferència «La visió de l’ensenyament l’any 1933» 
Joaquim Guerola Olivares 
director de l’IES Ausiàs March, de Barcelona , i antic professor de Matemàtiques de l’IES Joan Brudieu 
 Acte obert a tothom 

 
Dilluns 11, a les 20:00 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 

• Taula rodona: «L’adolescència», 
Jaume Funés i Carina Escolà 
 Acte obert a tothom 

 
Dissabte 30, Cloenda del 75è aniversari 
 

a les 18:30 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Homenatge a les directores i directors de l’Institut, en representació de tot el professorat que 

ha exercit docència a l’Institut Joan Brudieu 
 

Gassiot Llorens, Josep 1933-1935
Portugués Hernando, Manuel 1936 
Farràs Ebrieres, Josep 1936-1938
Hortelano Martínez, Enrique 1938 
Alvinyà Planes, Ramon 1940-1958
Guallar Pérez, Clemente M. 1958-1959
Roig Obiol, Joan 1959-1962
Duran Manero, Maria del Carme 1962-1963
Gubern Doménech, Ramon 1963-1967
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Vicens Castañer, Antoni 1967-1970
Rourera Farré, Lluis 1970-1973
Català Poch, Maria Cinta 1973-1977
Aramburu Capdevila, Enrique 1977-1983
Hernández Ramírez, Pedro 1983-1986
Joval Roquet, Àngel 1986-1992
Salazar Rincón, Javier 1992-1996
Santamaria Mas, Vicens-Josep 1996-2002

 
• Concert del Cor de Cambra Caterva, de la Seu d’Urgell 

 Acte obert a tothom 
 
a les 21:00 h, a l’Hotel El Castell de Ciutat, Castellciutat 
• Sopar de cloenda del 75è aniversari 

(condicions d’inscripció i pagament a la pàgina web http://www.brudieu75.cat) 
 Acte adreçat al professorat antic i actual, alumnat i exalumnat, comunitat educativa de 

l’institut i autoritats 
 

Al llarg de totes les celebracions un equip d’alumnes, amb la col·laboració de Ràdio Seu, anirà 
creant una programació de ràdio. 
 
Durant el curs, a les diferents sessions de tutoria de l’alumnat, hi haurà difusió de la persona i de 
l’obra de Joan Brudieu. 
 
 
Detall de totes les activitats realitzades per al 75è aniversari de l’IES Joan Brudieu 
 
Inauguració del 75è aniversari 
 
30 de gener, al matí, a l’Institut 

• Festivitat interna de Sant Tomàs d’Aquino 
• Acte inaugural del 75è aniversari: fotografia aèria del 75 
 

 
Mosaic humà 

Antonio López, director Serveis territorials a Lleida; 
Xavier Falcó, director IES; 

Albert Batalla, alcalde de la Seu 
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Conferències i Taules rodones 
 
 

06 de febrer, a les 18:30 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• CICLE DE CONFERÈNCIES-COL·LOQUI: «ELS NOUS REPTES EDUCATIUS» 

Conferència «Superar la dicotomia educació-aprenentatge» 
Ponent: Maria Jesús Comellas Carbó 
Doctora en Psicologia i professora del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) 

 

 
Cartell Maria Jesús Comellas 

 
27 de febrer, a les 18:30 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 

• CICLE DE CONFERÈNCIES-COL·LOQUI: «ELS NOUS REPTES EDUCATIUS» 
Conferència «Competència docent i competències bàsiques» 
Ponent: Joan Mateo Andrés 
Degà de la facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (UB) i membre de Consell Escolar de Catalunya 

 

  
Cartell Joan Mateo, ponent, i Xavier Falcó, director 

 
 

20 de març, a les 18:30 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• CICLE DE CONFERÈNCIES-COL·LOQUI: «ELS NOUS REPTES EDUCATIUS» 
 Conferència «El desafiament educatiu de la generació digital» 

Ponent: Jordi Adell Segura 
Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació. Professor del Departament d’Educació de la Universitat Jaume I 
(UJI) de Castelló, i director del Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENIT) de la UJI. 
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Cartell Jordi Adell 
 
 

11 de maig, a les 20:00 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taula rodona: «L’adolescència» 
 En aquesta taula, coordinada per l’Associació de Pares de l’IES Joan Brudieu, hi 

participaren dos prestigiosos ponents: Jaume Funes Artiaga, psicòleg, educador i 
periodista, amb la presentació “L’adolescent, etapa del desenvolupament humà”; i Carina 
Escolà Gabriel, psicòloga i psicoterapèuta de grup, amb la presentació “L’adolescent dins la 
família”. Moderà la taula Marta Pujantell, periodista de Ràdio Seu. 

 

  
Cartell d’esquerra a dreta: Carina Escolà, Marta Pujantell, 

Jaume Funes i Carles Pons 
 
 

Conferències i Taules rodones dirigides a l’alumnat 
 
 

13 de febrer, al matí, a l’Institut 
• Taula d’orientació acadèmica i professional: estudis 

universitaris (exalumnat universitari de l’Institut) 
  
 El divendres 13 de febrer es va celebrar la 9a edició 

de la Taula d’exalumnat per a orientar els estudis 
acadèmics i professionals de l’actual alumnat de 2n 
de BTX. Enguany, aquesta taula ha estat inclosa 
dins els actes de celebració del 75è aniversari de 
l’IES Joan Brudieu. S’hi van celebrar 6 taules 
(Enginyeries i estudis tècnics, Científics i ciències de 
la salut, Estudis filològics, Estudis artístics, Estudis 
socials, Estudis de gestió) amb una quarantena 
d’exalumnat ponent, al qual s’ha d’agrair 
públicament la seva desinteressada col·laboració. 
L’alumnat actual de 2n de BTX va prendre força 
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notes dels consells i de les vivències reals que van anar desgranant l’exalumnat quant a tota 
la seva experiència amb els estudis postInstitut. 

 

 
tots els exalumnes participants detall d’una taula 

 
06 de març, al matí, a la Sala d’Actes de l’Institut 

• Taula rodona: «De l’esport escolar a l’esport d’elit», amb exalumnat esportista de l’Institut 
  
 La taula rodona estava formada per Gemma Azorin, entrenadora d’hoquei; Maria Betriu, 

atleta, Guillem Díez-Canedo, piragüista, i Aina Grau, jugadora de bàsquet. Va disculpar la 
seva absència Kilian Jornet, atleta. Aquesta taula rodona estava adreçada específicament 
a l’alumnat de S1 i S2. 

 

  
cartell d’esquerra a dreta, Maria Betriu, Guille Díaz Canedo, 

Anna Martí, Gemma Azorín i Aina Grau 
 
 

26 de març, al matí, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Conferència: «Ètica periodística en temps de conflictes» 

Ponent: Boban Mínic 
Periodista bosnià. Director de programes culturals de la radiotelevisió de Bòsnia i Hercegovina en els anys 90, en 
plena gerra dels Balcans. Actualment viu a L’Escala i és col·laborador d’El Periódico de Catalunya 

  

cartell d’esquerra a dreta, Julià Requena, 
Carmen González i Boban Mínic 
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 El Col·legi de Periodistes de Catalunya, conjuntament amb el Departament d’Educació, vol 
apropar el món dels periodistes a l’alumnat dels instituts. Per aquest motiu ha endegat una 
prova pilot en què periodistes reconeguts van als instituts d’educació secundària a parlar 
sobre temàtiques que els mateixos instituts han proposat. En el cas de l’IES Joan Brudieu, 
aquesta interessant proposta ha estat emmarcada dins de les activitats commemoratives del 
75è Aniversari de la creació del nostre centre, i va tenir lloc el dijous 26 de març, de 9 a 11 
hores del matí, a la sala d’Actes. Hi va assistir l’alumnat de 1r de BTX i CFGM. La 
conferència s’intitulava «ÈTICA PERIODÍSTICA EN TEMPS DE CONFLICTES» i el ponent 
va ser BOBAN MÍNIC, periodista bosnià. 

  
 La seva exposició va estar plena de múltiples reflexions, des dels records personals i 

professionals (parlava de les condicions extremes de les retransmissions en un Sarajevo 
assetjat pels serbis) a reflexions profundes sobre la situació política abans i desprès del 
conflicte, les conseqüències de la desintegració de Iugoslàvia i les causes que va generar la 
tristament coneguda guerra dels Balcans. 

  
 La impressió causada al nostre alumnat va ser impactant, sobretot pels aspectes més 

personals i, per tant, pel record de les desgràcies familiars que va haver de viure i com va 
poder sobreviure ell i la seva família en mig del caos. 

  
 Adéu, fins sempre, senyor BOBAN MÍNIC, periodista radiofònic que en un determinat 

moment es va convertir en la veu de l’esperança. 
 
 

27 de març, al matí, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Conferència: «La toponímia catalana: un viatge fascinant» 

Ponent: Xavier Rull 
Professor a la UdL 

  

cartell Xavier Rull 
 
 L’acte ha estat organitzat pel Departament de Llengua i literatura catalanes de l’IES Joan 

Brudieu, a partir d’una proposta del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la 
UdL, i ha estat emmarcat dins les activitats del 75è aniversari de la creació de l’Institut. La 
conferència anava adreçada a l’alumnat de 1r de batxillerat. 

 
 El ponent ha fet un recorregut per diversos indrets de la nostra geografia i ens ha explicat 

l’origen dels seus topònims. Hem pogut constatar com en molts casos el nom d’un poble o 
ciutat està relacionat amb l’orografia, un accident geogràfic, el culte a alguna divinitat, una 
creença… (Bellver: bella vista, Camprodon: camps rodons, Pedraforca: la forma de forca de 
la muntanya…). 
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 En finalitzar s’ha obert un torn de paraules en el qual els alumnes han preguntat sobre 
curiositats dels topònims que els eren més propers. En definitiva, l’alumnat s’ha endinsat, 
d’una manera amena, en aquest món fascinant (com diu el títol) de la toponímia que ens 
ajuda a conèixer millor les nostres arrels. 

 
 

02 d’abril, al matí, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Conferència: «Taller literari amb Pep Albanell» 

Ponent: Pep Albanell 
Escriptor i exalumne de l’IES Joan Brudieu 

 

cartell Pep Albanell 
 
 

02 d’abril, al matí, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Conferència «GAME OVER, prevenció d’accidents. No te la juguis!», a càrrec de l’Institut 

Guttmann 
 
 Els monitors de l’Institut Guttmann, l’hospital de referència per al tractament medicoqui-

rúrgic i la rehabilitació integral de les persones amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o 
una altra gran discapacitat d’origen neurològic, van impartir la conferència GAME OVER, 
prevenció d’accidents, adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO. Aquesta 
conferència està immersa dins les activitats que la Fundació 
Institut Guttmann desenvolupa, sota la denominació genèrica de 
“Sensibilització Social”, per tal d’incidir en la prevenció de les 
causes que originen la discapacitat per lesió greu del sistema 
nerviós central –encèfal i medul·la espinal-, que tenen com a 
conseqüència les paraplègies, les tetraplègies i/o altres seqüeles 
físiques irreversibles. La campanya GAME OVER, prevenció 
d’accidents, és un programa de prevenció d’accidents que té 
com a objectiu sensibilitzar als joves a fi de que desenvolupin 
comportaments responsables, adoptin actituds de prudència i 
prenguin les mesures de seguretat necessàries en conduir un 
vehicle de motor i en practicar activitats esportives, de lleure o 
que comportin risc. 
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03 d’abril, al matí, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taula rodona: «Viure i llegir», amb exalumnat i exprofessorat de l’Institut 
 

  
cartell d’esquerra a dreta: Albert Villaró, Anna Martí, Pere Martí i Xavier Antich 

 
 Hi van participar: Albert Villaró, escriptor i exalumne de l’Institut; Xavier Antich, filòsof i 

també exalumne, recentment nomenat membre del Consell Nacional de la Cultura i les Arts 
de la Generalitat de Catalunya; i Pere Martí Bertran, escriptor, crític literari, catedràtic de 
Llengua i literatura catalanes a l’IES Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès, antic professor 
de l’Institut en els cursos 1980-81 i 1981-82 . 

 
 

03 d’abril, al matí, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taula rodona: «Institut i cooperació», amb exalumnat cooperant de l’Institut 
 

  
cartell d’esquerra a dreta: Mercè Grau, Lourdes Canut,Marta Edo,  

Adriana Vázques, Beatriz Prada i Carlota Valls 
 
 Hi van participar quatre cooperants diferents: Lourdes Canut, exalumna; Marta Edo, mare 

d’alumnes; Adriana Vázquez, alumna; i Beatriz Prada, alumna. Va actuar com a 
moderadora Carlota Valls, professora de l’IES i presidenta de l’ONG “La Seu Solidària“. 

 
 

14 d’abril, al matí, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taula rodona: «I la ciència, què?», amb exalumnat científic de l’Institut 
 

Aquesta Taula rodona, desglossada en dues: la primera, dirigida a l’alumnat de B1 i B2; la 
segona, dirigida a l’alumnat de S3 i S4. Hi han participat exalumnes de l’Institut que han 
estudiat diferents branques de la ciència i que han participat en diferents projectes de 
recerca. La seva experiència pot ajudar a molts dels nostres alumnes actuals a conèixer 
millor el món científic i universitari: 
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cartell d’esquerra a dreta: Anna Travé, Antònia Sanz, Irene Fernández, 

David Virós, Tomeu Orfila, Montse Solans, Emili Vergés, 
Gerard Obiols i Marc Obiols 

 

  
cartell d’esquerra a dreta: Pilar Pérez, Irene Fernández,  

Antònia Sanz, Tomeu Orfila, David Vergés, Marc Obiols,  
David Virós, Anna Travé, Gerard Obiols i Montse Solans 

 
• Irene Fernández. Doctora en Ciències Químiques, especialitat de Química orgànica. Des 

de l’any 1991 és responsable de la Unitat d’Espectrometria de Masses de la Facultat de 
Química pertanyents als Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Barcelona (UB). 

• Marc Obiols. doctor en Enginyeria Química. ha desenvolupat investigació científica en 
Nanotecnologia. 

• Gerard Obiols. Enginyer Tècnic Aeronàutic. Estudiant d’Enginyeria Aeronàutica Superior 
a Torí. 

• Tomeu Orfila. Enginyer Geòleg. Tècnic en execució de túnels. 
• Antonia Sanz. Física. ESpecialitzada en Astronomia 
• Montse Solans. Biòloga. Especialitzada en Tècniques de Reproducció Assistida. 
• Anna Travé. Doctora en Geologia. Especialitzada en Geoquímica, Petrologia i 

Prospecció geofísica. Treball a la Facultat de Geologia. 
• Emili Vergés. Biòleg i Bioquímic. Especialitzat en Biologia molecular i Bioquímica. 
• David Virós. Metge ORL. 
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II Jornades INVESJOVE a la Seu 
 

02 d’abril, al matí, a la Sala d’Actes de l’Institut 
 

Les II Jornades INVESJOVE, Investigació i Recerca a l’Educació Secundària de l’Alt 
Pirineu i Aran s’han celebrat a l’IES Joan Brudieu i estan dedicades a donar a conèixer la 
producció de Treballs de Recerca de l’alumnat de 2n de BTX dels Instituts d’aquest territori: 
IES d’Aran (Vielha), IES Hug Roger III (Sort), IES Joan Brudieu (la Seu d’Urgell), IES Pere 
Borrell (Puigcerdà), IES La Pobla de Segur (la Pobla de Segur), IES Pont de Suert (Pont de 
Suert) i IES de Tremp (Tremp). 
 
Després dels parlaments de les autoritats presents a l’acte (Departament d’Educació, 
Secretaria de Joventut, Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Ajuntament de la Seu d’Urgell, 
Institut d’Estudis Ilerdencs), a les 10.30 h s’impartí la xerrada inaugural, sota el títol 
Elaboració dels treballs de recerca al batxillerat, a càrrec de Neus Sanmartí, professora 
de Didàctica de les Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. A partir de les 12 del 
migdia es realitzà la presentació de treballs de recerca per alumnes de segon curs de 
batxillerat. A les 13:30 h, i com a cloenda, hi hagué la presentació del llibre Recull de 
treballs de recerca d’alumnes de 2n de batxillerat i jornades Inves Jove a l’Alt Pirineu i 
Aran 2008, a càrrec d’IDAPA (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i 
Aran). 

 

 
cartell d’esquerra a dreta: Xavier Falcó, director de l’IES; 

Jesús Fierro, president del Consell Comarcal; Marisa Feixa, 
directora adjunta Pirineu-Aran;Jordi, Secretaria de Joventut; 

 Mireia Pellicer, regidora de l’Ajuntament de la Seu 
i Josep J. Busqueta, director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 

 

 
detall d’una presentació Xavier Falcó i Neus Sanmartí detall d’una presentació 
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Jornada de Portes Obertes 
 

25 d’abril, al matí, a l’Institut 
• El dissabte 25 d’abril va ser el dia que l’Institut va obrir les seves portes per a mostrar-lo a 

antic alumnat, antic professorat i antic personal d’administració i serveis; a tota la ciutadania 
en general. A les 11.00 h hi va haver la benvinguda per part de l’actual director, Xavier Falcó 
i, a continuació, com a homenatge a dues formacions musicals que han format, i formen, 
part de la història de l’Institut hi va haver la cantata col·lectiva de dues cançons 
emblemàtiques: «Clavelitos», en honor a la Tuna, dirigida per Lluís Obiols; «Gaudeamus 
igitur», himne universitari, en honor al cor, dirigit per Antoni Cagigós. Tot seguit hi va haver 
un esmorzar, per després passar a la Sala d’Actes de l’Institut on la formació orquestral 
Ensemble XXI, dirigida per José Antonio Chic, ens va delectar amb la seva música. 

 

  
cartell Orquestra Ensemble XXI 

 
“La magia de los Celtas” 

Música Celta, Danzas del Renacimiento, 
Música descriptiva o inspirada en Leyendas Antiguas... 

 
Programa 

 
Tarde de lluvia y de fiesta............................Tradicional 
Las normas de la Casa de la Sidra .............R.Portman 
Fiesta de San Juan......................................Tradicional  
Meet Joe Black ............................................T.Newman 
El oasis perdido ...........................................Tradicional 
En una taberna inglesa................................Tradicional 
Invitación a la danza 2.................................Tradicional 
Invitación a la danza 1.................................Tradicional 

 
Arranjaments i harmonitzacions originals de José Antonio Chic 
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Sant Jordi i el 75è aniversari: festes per a l’alumnat 
 

23 d’abril, Sant Jordi, al matí i a la tarda, a l’Institut 
• La Diada de Sant Jordi i les festes del 75è aniversari: dues celebracions que enguany han 

anat del bracet. Al matí, a la Sala d’Actes, lectura de contes de Mercè Rodoreda a càrrec 
de l’alumnat dels diferents nivells que hi anaven passant. Paral·lelament, com cada any, i 
aprofitant el bon temps, passejades cap al Passeig, a veure l’ambient de les paradetes amb 
els llibres i les roses. A la tarda, dos espectacles al pati de l’Institut. El primer, sons 
africans, brasilenys i cubans amb el grup de percussió Prakatú. El segon, espectacle de 
dansa Hip-Hop amb el grup 18-28 (para atrás ni pa tomar impulso). 

 

 
lectura de contes dansa Hip-Hop 

 
 

24 d’abril, al matí, a l’Institut 
• Celebració del 75è aniversari per a l’alumnat. El divendres 24 d’abril va ser el dia que 

l’alumnat va poder gaudir de tot un reguitzell d’activitats organitzades per tal d’apropar-los, 
de manera lúdica, la festa i la commemoració del 75è aniversari de la creació de l’Institut. 
Activitats variades i interessantíssimes: 
— Taller de danses tradicionals amb Bufanúvols 
— Circ a càrrec de la CIA Wakannaka: tallers de màscares, diàbolos, xanques, percussió 

africana i cubana 
— Teatre a càrrec de la companyia Estripagecs amb l’obra “Unes històries d’amor” 
— Curtmetratges del Pirineu amb la col·laboració de PICURT 

 

 
taller de danses circ circ 
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circ circ 

 
 

24 d’abril, a les 20:00 h, a l’Institut 
• Presentació del llibre «Maria Rúbies o el repte constant», a càrrec de Josep Varela i 

Serra, autor del llibre, catedràtic de Matemàtiques i antic cap d’Educació als Serveis 
Territorials de Lleida; Xavier Falcó, director de l’IES Joan Brudieu; i Albert Batalla, alcalde 
de la Seu d’Urgell. S’hi glossà la seva figura des de tres vessants ben diferents i, alhora, 
complementaris: política, religió i pedagogia. Maria Rúbies va ser professora de 
Matemàtiques de l’IES Joan Brudieu en el curs 1962-1963, en què també exercí el càrrec de 
Cap d’Estudis, amb Carme Duran Manero com a Directora. 

 

 

 

cartell d’esquerra a dreta, Albert Batalla, Josep Varela i Xavier Falcó 
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Visita del conseller d’Educació a l’Institut 
 

04 de maig, al matí, a l’Institut 
• El conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, senyor Ernest Maragall, visità l’IES 

Joan Brudieu amb motiu de la celebració del 75è aniversari. Visità totes les seves 
dependències i entrà a diferents aules, on, de manera distesa, parlà amb l’alumnat. En 
acabar la visita, encara hi hagué temps de poder anar a visitar l’exposició històrica de 
l’Institut que s’havia d’inaugurar hores després. 
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Inauguració de l’exposició històrica i presentació del 
llibre sobre la història de l’Institut 

 
04 de maig, a les 18:30 h, a la Sala Sant Domènec 

• Inauguració de l’Exposició històrica «75 Instituts. Un viatge per la història sentimental de 
l’Institut» i Presentació del llibre «L’Institut Joan Brudieu: 75 anys de vida docent (1933-
2008)», a càrrec de Jordi Nistal Refart, professor de Geografia i Història de l’Institut. 

 

  
cartell cartell portada del llibre 

 
A la sala de Sant Domènec s’inaugurà el dilluns 4 de maig l’exposició «75 Instituts. Un 
viatge per la història sentimental de l’Institut » que commemora el 75è aniversari de l’IES 
Joan Brudieu de la Seu d’Urgell i que fa un viatge per la història sentimental de l’institut des 
dels inicis fins l’actualitat. La mostra ha estat creada per Albert Villaró i dissenyada per 
Gerard Moliné. 
 
L’exposició ha estat inaugurada per l’alcalde de la Seu, Albert Batalla; el director de l’institut, 
Xavier Falcó, i el director dels serveis territorials d’educació a Lleida, Antonio López. L’acte 
va reunir professors i alumnes de l’institut juntament amb exalumnes com Maria Maestre i 
exprofessors com Elvira Farràs o l’exdirectora Cinta Català i familiars d’antics directors. 
 

 
detall de l’exposició Detall de l’exposició Detall de l’exposició 

 
L’exposició «75 Instituts. Un viatge per la història sentimental de l’Institut », que es 
podrà visitar durant tot el mes de maig, és un recorregut tant temàtic com cronològic a través 
de 75 plafons que inunden tota la sala de Sant Domènec titulats amb paraules i conceptes 
vinculats a l’institut que recreen la seva història de manera gràfica i visual. Així, podem 
trobar un pupitre dels inicis de l’institut, fotografies del dia de l’elegància, dels grups de teatre 
o personatges com el bisbe Iglesias Navarri, l’Elvireta o el propi Joan Brudieu. 
 
El primer plafó, intitulat Pàtria, dóna la dimensió exacta del que representa tota l’exposició: 
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«Tres generacions d’urgellencs se’ns han fet grans a l’Institut. 
 
»Des de fa setanta-cinc anys, ha estat temple del coneixement, gresol de l’amistat, 
catalitzador dels sentiments. És impossible recollir en una exposició el torrent de 
vivències i records que conserven tots els que hi han passat. Volem que aquest 
recorregut serveixi només per esperonar la memòria, perquè els que fa temps que hi 
van estudiar trobin algun ressò dels dies llunyans, i també perquè els que ho tinguin 
més recent puguin recuperar el fil de la seva història. 
 
»Una definició de pàtria diu que és el lloc on vas fer els estudis secundaris. 
Benvinguts, doncs, a aquesta petita pàtria nostra: l’institut, els instituts.» 

 

 
detall de l’exposició d’esquerra a dreta: Albert Batalla, 

Xavier Falcó, Jordi Nistal 
i Antonio López 

Maria Maestre Pal 

 
En la presentació del llibre, d’altra banda, Jordi Nistal va destacar que el llibre fa un 
recorregut per la història de l’institut de la Seu des de la seva fundació el 1933 fins al 2008, 
setanta-cinc anys d’activitat docent que han estat decisius en la formació de les diverses 
generacions d’estudiants de les comarques del Pirineu i d’Andorra. 
 
Al llarg del llibre, elaborat a través de fonts documentals i verbals, es despleguen els 
esdeveniments més importants i singulars que han tingut lloc a l’institut en aquests anys: els 
successius plans d’estudi, les diverses seus de l’institut, l’evolució i característiques dels 
professors, dels alumnes i del personal no docent, així com de la vida acadèmica i de 
l’organització del centre a través dels equips directius. Tot això, situat en el context de la 
història general del país de la qual l’institut ha estat un fidel reflex: la II república, la Guerra 
civil, la llarga postguerra, els canvis socials i polítics de les dècades seixanta i setanta, les 
transformacions de les dècades vuitanta i noranta, que han desembocat en el nou institut del 
segle XXI. 
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Homenatge als 6 Instituts creats el 1933 
 
 

08 de maig, a les 18:30 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Taula rodona «6 Instituts, 75 anys d’experiències (1933-2008)» 

– IES Joan Brudieu, de la Seu d’Urgell 
– IES Ausiàs March, de Barcelona 
– IES Menéndez y Pelayo, de Barcelona 
– IES Milà i Fontanals, de Barcelona 
– IES Isaac Albèniz, de Badalona 
– IES Eugeni d’Ors, de Vilafranca del Penedès 

• Conferència «La visió de l’ensenyament l’any 1933», 
Joaquim Guerola Olivares 
director de l’IES Ausiàs March, de Barcelona , i antic professor de Matemàtiques de l’IES Joan Brudieu 

 

  
d’esquerra a dreta: Xavier Falcó, Joan Badia, 

Albert Batalla, Nicolau Galdeano i 
Joaquim Guerola 

cartell d’esquerra a dreta: Roser Reynal, Xavier Falcó, 
Elisabet Colomé, Antoni Resta, 

Vicens Atanes i Joaquim Guerola 
 
 Els sis instituts creats a Catalunya l’any 1933 es van trobar el dia 8 de maig, a la Seu 

d’Urgell per fer un acte conjunt de commemoració del seu 75è aniversari. A la trobada, 
organitzada per l’IES Joan Brudieu [director: Xavier Falcó] de la Seu, també hi va haver 
representants dels instituts Ausiàs March [director: Joaquim Guerola], Milà i Fontanals 
[directora: Roser reynal] i Menéndez y Pelayo [director: Vicens Atanes] de Barcelona, l’Isaac 
Albéniz [directora: Elisabet Colomé] de Badalona i l’IES Eugeni d’Ors [director: Antoni Resta] 
de Vilafranca del Penedès. 

 
 L’acte el va presidir l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla; i el director general 

d’Innovació del Govern català, Joan Badia. Batalla va dir que «aquest acte de reco-
neixement dels 75 anys de l’institut Joan Brudieu ha de suposar un impuls cap al futur» i va 
ressaltar la importància històrica que el 1933 es prengués la decisió de crear un institut a la 
Seu, en la qual hi va tenir molt a veure la proximitat amb Andorra. De la seva part, Badia va 
recordar que a la II República «Catalunya va fer un gran esforç per a millorar l’educació del 
país malgrat no tenir la Generalitat les competències en aquesta matèria». 
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Elisabet Colomé 

IES Isaac Albèniz 
Vicens Atanes 

IES Menéndez y Pelayo 
Roser Reynal 

IES Milà i Fontanals 
 

 
Joaquim Guerola 
IES Ausiàs March 

Antoni Resta 
IES Eugeni d’Ors 

 
 Una de les intervencions destacades va ser la del director de l’IES Ausiàs March, Joaquim 

Guerola Olivares, que va destacar el component emotiu que suposava per a ell tornar a l’IES 
de la Seu, on va començar la seva carrera docent. Guerola va oferir una conferència sobre 
com estava l’educació a Catalunya i Espanya l’any 1933. «Va ser un moment apassionant i 
únic de la nostra història, i concretament dins el bienni reformista 1931-1933, quan es va 
portar a terme un projecte ambiciós de reforma educativa», va afirmar. 

 
 Tot i això, el responsable de l’IES Ausiàs March va coincidir amb el seu homòleg a l’IES 

Brudieu, Xavier Falcó, que aquest acte no havia de ser només nostàlgic sinó també per 
posar en comú les problemàtiques actuals de l’ensenyament secundari. En aquest sentit, els 
directors van esmentar com a principal repte la integració dels alumnes d’origen estranger. 
Un problema que, segons va assenyalar Guerola, és més accentuat a l’àrea de Barcelona. 

 
 
 

Homenatge als directors i directores de l’Institut 
 
 

30 de maig, a les 18:30 h, a la Sala d’Actes de l’Institut 
• Homenatge a les directores i directors de l’Institut, en representació de tot el professorat que 

ha exercit docència a l’Institut Joan Brudieu 
• Conferència a càrrec d’Eugeni Bregolat, diplomàtic, ambaixador d’Espanya al Principat 

d’Andorra i exalumne de l’Institut 
• Concert del Cor de Cambra Caterva, de la Seu d’Urgell 
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Josep Gassiot Llorens 

1933-1935 
Manuel Portugués Hernando 

1936 
Josep Farràs Ebrieres 

1936-1938 
Enrique Hortelano Martínez 

1938 
 

   

    
Ramón Alviñá Planes 

1940-1958 
Clemente M. Guallar Pérez 

1958-1959 
Joan Roig Obiols 

1959-1962 
M. Carme Duran Manero 

1962-1963 
 

   

 
  

 
Ramon Gubern Doménech 

1963-1967 
Antoni Vicens Castañer 

1967-1970 
Lluís Rourera Farré 

1970-1973 
M. Cinta Català Poch 

1973-1977 
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Enrique Aramburu Capdevila 

1977-1983 
Pedro Hernández Ramírez 

1983-1986 
Àngel Joval Roquet 

1986-1992 
 

  

 
 

 
Javier Salazar Rincón 

1992-1996 
Vicens J. Santamaria Mas 

1996-2002 
cartell 

 
Un emotiu homenatge al personal docent i no docent i als alumnes ha tancat els actes 
commemoratius del 75è aniversari de l’institut Joan Brudieu. La cloenda s’ha celebrat aquest 
dissabte a la tarda, a la sala d’actes de l’institut, que s’ha omplert a vessar per assistir a 
l’homenatge. 
 

 

Mercè Grau, conductora de l’acte Eugeni Bregolat 
d’esquerra a dreta: Jesús Fierro, Xavier 

Falcó, Jordi Ausàs, Marisa Feixa i Teresa 
Casassas 

 
Durant els primers 75 anys d’activitat del centre d’ensenyament secundari de La Seu 
d’Urgell hi han exercit més de 600 professors i hi han estudiat més de 18.000 alumnes. 
L’acte d’homenatge s’ha focalitzat als 17 directors que han estat al capdavant de l’institut 
durant 75 anys, més el director actual, Xavier Falcó, al càrrec des del 2002. 
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No tots els directors hi han pogut assistir personalment, però pràcticament tots han tingut la 
seva representació amb la presència de familiars. Alguns dels directors que han recollit el 
seu present personalment, que ha consistit en una flor i en una reproducció d’una pàgina del 
Beatus de Lièbana, han estat Joan Roig, director entre els anys 1959-1962; Ramon Gubern, 
entre els anys 63 i 67; Lluis Rourera, entre els anys 70 i 73; Cinta Català, entre els anys 
1973 i 77; i tots els directors de les dècades dels 80, 90 i principis del segle XXI: Enrique 
Aramburu; Pedro Hernández; Àngel Joval; Javier Salazar i Vicens Santamaria. 

 

 
d’esquerra a dreta: Lluís Gassiot, fill de 

Josep Gassiot; i Virtudes Portugúés, filla de 
Manuel Portugués, amb el seu marit 

d’esquerra a dreta: Maria Cinta Català, 
Javier Salazar i Vicens Santamaria 

d’esquerra a dreta: Joan Roig amb la seva 
esposa; Elvira Farràs i Lluís Rourera 

 
Els directors han representat tot el personal docent. Però l’homenatge no ha exclòs els 
alumnes i el personal no docent. Per això també han rebut un obsequi dos alumnes que van 
començar les classes el primer any d’institut, el 1933: Maria Parramon i Salvador Cerdà, i 
dos alumnes de primer de batxillerat del curs 2008-2009, Bea Prada i Pol Moya. Com a 
representant del personal no docent, Carme Vilarrubla ha estat l’homenatjada. 

 
L’acte ha comptat amb la intervenció de l’actual director de l’institut, Xavier Falcó, que ha 
recordat que el primer curs, l’any 1933, hi havia 33 estudiants i, en el curs actual, n’hi ha 
868. 

 

 
d’esquerra a dreta: Lluís Rourera, Pedro 
Hernández, Enrique Aramburu i Ramon 

Gubern 

fill d’Antoni Vicens Àngel Joval 

 
També han parlat la tinent d’alcalde de l’ajuntament de la Seu, Teresa Casassas; el 
president del consell comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro; la directora adjunta de l’Alt 
Pirineu i Aran dels Serveis Territorials de Lleida, Marisa Feixa i el conseller de Governació i 
Administracions Públiques, Jordi Ausàs. 

 
El conseller Ausàs ha subratllat la importància per a la Seu, l’Alt Urgell, i les comarques 
veïnes i Andorra de tenir un institut d’ensenyament secundari. A més, el conseller ha 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
IES JOAN BRUDIEU 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27  25700 - La Seu d'Urgell
Telèfons: 973 35 04 03  Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net 

 

Aquest document (0809 MAC Annex 75 aniversari IES.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (13-nov-09) Pàgina 
28 de 36 

 

recordat l’empenta de l’alcalde de l’època, Enric Canturri, i d’altres urgellencs, que van 
moure’s per aconseguir l’institut. 

 

   
Maria Parramon i Jordi Ausàs Salvador Cerdà i Marisa Feixa Bea Prada i Jesús Fierro 

 
La història de l’institut, conjuntament amb anècdotes personals, ha centrat la conferència 
d’un il·lustre exalumne de l’institut, Eugeni Bregolat, actualment ambaixador d’Espanya a 
Andorra. Bregolat ha substituït la medievalista i exalumna Isabel Pastor, que no ha pogut 
assistir a l’acte tal com estava previst inicialment. 

 
Bregolat ha pronunciat un discurs entretingut, combinant història i la seva experiència com a 
alumne ja fa 50 anys. Bregolat ha tingut bones paraules per als seus professors, com l’Elvira 
Farràs i el director Joan Roig, que no han faltat a l’acte. 

 

 
Pol Moya i Teresa Casassas Carme Vilarrubla i Xavier Falcó Cor Caterva 

 
Bregolat, com actual ambaixador a Andorra, ha recordat que la proximitat de l’Estat veí va 
ser decisiva per obrir un institut al Pirineu de l’any 1933. El conseller Jordi Ausàs també ha 
subratllat la influència d’Andorra com a argument decisiu per implantar l’institut de la Seu. 

 
El de la Seu és un dels sis instituts fundats a Catalunya l’any 1933, durant la Segona 
República, també coneguda com la dels mestres. Tres generacions s’han format a l’institut 
urgellenc. Als anys 60, la Seu era la ciutat de l’estat espanyol amb el percentatge més alt 
universitari. I, actualment, és l’institut més gran del Pirineu i de tota la demarcació de Lleida, 
amb una àmplia oferta educativa.. 

 
Per tot això, l’institut Joan Brudieu ha estat proposat com a candidat al premi de Catalunya 
d’Educació. 

 
L’emotiu acte d’homenatge ha finalitzat amb un concert del Cor de Cambra Caterva, dirigit 
per Amàlia Sans, que van interpretar alguns madrigals del mestre de capella Joan Brudieu. 

 
I, per acabar, i amb tot el públic de peu, l’exdirector del cor de l’institut Antoni Cagigós va 
dirigir l’himne universitaria: el Gaudeamus Igitur. 
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Unes 250 persones van acabar la festa amb un sopar a l’Hotel el Castell de Ciutat. 

(notícia extreta de Pirineus TV) 
 
El Cor de Cambra Caterva interpretà el següent repertori: 
 

TOURDION ........................................................... Anònim s. XVI 
EL FUEGO ........................................................... Mateu Fletxa El Vell (1481 -1553) 
OJOS CLAROS Y SERENOS.................................... Joan Brudieu (1520-91) 
 Madrigal XI (1a i 2a part) 
NO Y A BENS NO Y A FORTUNA .............................. Joan Brudieu (1520-91) 
 Madrigal XIV (1a part) 
FANTASIANT AMOR............................................... Joan Brudieu - Ausiàs March 
 Madrigal XIII (1a part) 
LAS CAÑAS.......................................................... Joan Brudieu (1520-91) 
 Madrigal V (1a, 5a i 6a part) 

 
 

Sopar de cloenda del 75è aniversari 
 

30 de maig, a les 21:00 h, a l’Hotel El Castell de Ciutat, Castellciutat 
• Sopar de cloenda del 75è aniversari 
 

cartell 
 
El menú del sopar va estar compost de Rissotto de bolets, de primer plat; Llobarro al forn amb 
samfaina, de segon; Mousse de xocolata blanca amb cruixent, de postres; i cafè. Tot acompanyat 
per vi Nurviana, del Valle del Cinca; i cava Gran Gesta, Brut Nature. 
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Com a record de la jornada, a tots els comensals se’ls va obsequiar amb un punt de llibre 
commemoratiu de l’efemèride. 
 

 
 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
IES JOAN BRUDIEU 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27  25700 - La Seu d'Urgell
Telèfons: 973 35 04 03  Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net 

 

Aquest document (0809 MAC Annex 75 aniversari IES.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (13-nov-09) Pàgina 
31 de 36 

 

Altres accions del 75è aniversari de l’Institut 
 

Pancarta de l’oferta formativa de l’Institut 
 

 
 
 

Logo del 75è aniversari a la façana de l’Institut 
 

 
 
 

Samarreta del 75è aniversari 
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Sardana del 75è aniversari 
 

El compositor local Lluís C. Roda va composar una sardana en homenatge a l’Institut Joan 
Brudieu en el 75è aniversari de la seva creació. 
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Pàgina web del 75è aniversari de l’Institut 
 

Adreça: http://www.brudieu75.cat/  

 
On també s’hi pot trobar la 
megaorla digital, a 
http://www.brudieu75.cat/
megaorla/, per tal que 
tothom que hagi format 
part de la comunitat 
educativa de l’IES Joan 
Brudieu des del 1933 fins 
a l’actualitat pugui penjar 
la seva fotografia, 
telemàticament, a l’any de 
la seva promoció o 
adscripció a l’Institut. La 
mida mínima de les 
fotografies ha de ser de 95 
x 95 píxels i no 
sobrepassar els 2 Mb. 
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Recull significatiu de premsa del 75è aniversari de l’Institut 
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Patrocinadors i col·laboradors del 75è aniversari de l’Institut 
 

 
 

  

  

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 
 

Fusteria Vernet SEMIC 
 
I l’agraïment especial a Maria Maestre Pal 
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