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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Francesc Macià 
 
Carrer Joan Maragall, 42              www.xtec.cat/iesfrancescmacia 
08940 Cornellà de Llobregat        iesfrancescmacia@xtec.cat 
tel. 93 480 15 09                           fax 93 377 44 14 

 

 
Dilluns 13 de març va visitar l’Institut un grup d’uns trenta-cinc 
alumnes i tres professors d’aquest centre públic de secundària de la 
perifèria d’Atenes, gràcies al programa e-Twinning que posa en 
contacte centres d’ensenyament d’arreu d’Europa. 
Van arribar a Catalunya el dijous 9. Dos dies fent turisme per 
Barcelona, dissabte 11 van participar en la Breakfast Run de la 
Marató de Barcelona (que corre per Montjuïc, fins a l’interior de 
l’Estadi, durant uns 4 km), diumenge van visitar Figueres i Girona, i 
dilluns, abans d’anar a 
buscar l’avió al Prat, 
ens van venir a veure. 
Durant el matí ens van 
explicar, en anglès, la 
seva procedència, i 
van subratllar l’origen 
hel·lènic de la marató. 
El director de l’Institut 
els va fer els honors, 
rememorant els 
orígens comuns 
(Empúries n’és 
l’exemple més clar), i 

Kαλωσόρισμα! 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Benvinguts! 
Institut públic Aguioi Anarguiroi! 
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va donar-los la 
benvinguda. També el 
responsables de 
projectes internacionals, 
el professor Vicenç 
Roman. 
 
Hi va haver temps per a 
una mica d’esmorzar, 
així com de fer un tomb 
per l’Institut. 
Finalment hi va haver un intercanvi de regals; els grecs ens van 
regalar una placa commemorativa, diversos objectes de record, i 
alguns  elements de la marató d’Atenes. 
Per la nostra part, els vam oferir llibres com el recull del concurs 
literari de l’Institut, vocabularis i manuals per parlar en català, 
insígnies de Catalunya i de Cornellà, diverses samarretes tècniques 
de l’últim projecte Comenius, i guies turístiques de Barcelona i 
Catalunya. A més, cada alumne grec va regalar a cada català  una 
bossa amb detalls i un CD amb imatges i música folklòrica grega; 
els nostres els van oferir un bolígraf peculiar amb el logo de 
Cornellà. 
 
Com a fi de festa, els joves grecs, tots de 15 a 17 anys, van fer una 
petita exhibició de danses populars. Un cop feta la demostració, van 
animar els nostres a participar-hi, amb un èxit relatiu: va ser molt 
amè i divertit, però els deuríem semblar hipopòtams fent ballet. 
Remarquem que un noi grec s’hi va lluir, amb moviments de molt de 
mèrit. 
Quan ens van demanar que els mostréssim danses nostres, primer 
vam convidar-los a ballar una sardana (de la Cobla Contemporània, 
amb música originària del cinema), i després, per intentar mostrar 
danses meridionals, van acabar ballant la “Macarena” (que ells 
dominaven amb més estil). 
 
Amb un producte típic del Baix 
Llobregat com el Chupa-Chup 
(tot i que ara és de propietat 
italiana), molts bons desitjos 
de bon viatge  (Καλό ταξίδι! = 
pronunciat “Kaló taksidi!”), i la 
promesa de mantenir-nos en 
contacte, van marxar cap a 
l’aeroport vora la una del 
migdia. 
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Pocs dies després vam rebre missatges d’ells, com el fragment 
adjunt: 
 

(...)  It was a pleasure for us to visit you. We all 
are excited about our visit to the school and about 
you all who invited and accepted us to your 
school.  
This experience was unique and we thank all of 
you for your wonderful hospitality. 
(...) 
 
Lina T. 

 
Confiem a poder seguir aquesta amistat, i retrobar-los més 
endavant. En un nou projecte Erasmus+, o en una altra visita 
eTwinning, o, millor encara, quan anem a Atenes a fer la marató 
“autèntica” (i original). 
 

Ευχαριστώ! (“Efharistó”, gràcies!) 

 
Ara esperem la visita d’un centre francès, i l’intercanvi amb 
Alemanya i amb Holanda. 
 
Cesc Terrassa, cap d’estudis 
Març 2017. 
 
 
 

 


