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Excursió a 
Martorelles 

 
El dilluns 22 de desembre 
de 2014, penúltim dia 
lectiu, els cinquanta 
alumnes de 2n d’ESO que 
millor han demostrat la 
seva capacitat acadèmica i la seva bona conducta, van 
poder visitar la planta embotelladora de Cobega SL, on 
s’elaboren les populars begudes carbòniques com Coca-
Cola, Fanta, i altres. 
Durant la visita, la guia, Sra. Montserrat, va explicar el 
procés d’elaboració dels productes, l’organització de 
l’empresa matriu i les seves franquícies, el funcionament de 
l’empresa, i què és el concurs de redaccions que 
patrocinen. A part, els alumnes van poder veure dos 
reportatges interns sobre l’empresa. Tots  els alumnes van 

poder prendre una 
beguda al seu albir, a 
part d’una ampolla de 
llauna que es van 
endur com a record. 
També van visitar 
diverses parts de la 
factoria, per adonar-se 
de la grandària de les 

instal·lacions, 
l’automatització 

gairebé absoluta, i les 
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quantitats industrials de 
producte que generen 
constantment. 
Alguns alumnes fins i tot 
van aconseguir petits lots 
promocionals, gràcies a 
respondre correctament 
qüestions sobre 
l’empresa. 
Durant la visita, en les 
zones destinades a 
aquesta finalitat, vam fer 
algunes fotos, que 

acompanyen aquest text. 
 
Cal afegir que durant els primers mesos de l’any 2015 els 
professors de tot 2n d’ESO han de triar la dotzena 
d’alumnes que representaran l’Institut en el concurs de 
relats, tant en català com en espanyol. Els alumnes triats 
s’han de comprometre a presentar-se en les convocatòries 
(dissabte 21 de març en català, i dissabte 18 d’abril en 
espanyol, sempre a l’aulari Campus Nord de la UPC), i a 
assistir a unes sessions de preparació amb els professors 
de llengües alguns dimecres a la tarda. 
 
En els últims anys, deu alumnes de l’Institut han pogut 
gaudir de l’èxit en 
aquest concurs, 
amb els beneficis 
que implica (premis 
substanciosos, 
excursions a Port 
Aventura i de 
ràfting, etc.). Tot a 
canvi de demostrar 
la seva vàlua 
literària. 
Confiem que 
enguany tornem a 
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tenir sort, i es premiï el treball d’aquests nois i noies tan 
ferms. 
 
Cesc Terrassa, organitzador. 
Desembre 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


