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311 
Del 15 al 31 de maig 

2019 

31 de mayo, día 
mundial sin tabaco 

Desde el an o 1987, cada 31 de mayo 
se celebra el Dí a Mundial Sin Tabaco, 
proclamado por la Organizacio n 
Mundial de la Salud con la 
pretensio n de sensibilizar y reducir 
el consumo de tabaco en todo el 
mundo. El consumo de tabaco mata 
cada an o a casi 6 millones de 
personas, una cifra que, segu n las 
previsiones, aumentara  hasta ma s 
de 8 millones de fallecimientos 
anuales en 2030 si no se intensifican 
las medidas para contrarrestarlo. El 
tabaco es perjudicial para todos, 
causa enfermedades, muertes, 
empobrece a las familias y debilita 
las economí as nacionales, por el 
aumento del gasto sanitario. 
Adema s, en el cultivo del tabaco se 
usan grandes cantidades de 
plaguicidas y fertilizantes to xicos 
que contaminan el agua y causan 
desertificacio n. Empezar a consumir 
tabaco es muy sencillo. Dejar de 
consumirlo se hace muy costoso. 
Nadie dice que dejar de fumar sea 
fa cil, pero sí  decimos que vale la 
pena. 

Diu la vinya: "Tant me fa una pluja, com dues, com tres, però sense la de maig no faré res" 
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PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA  

PER AL PROPER CURS 2019-2020 

Informació per a facilitar la preinscripció i la 
matriculació de l’alumnat del Centre d’EPA que 
ja està matriculat  durant l’actual curs 2018-19 

En els tallers ocupacionals i d’oci que es relacionen a continua-
ció: la matriculació serà directa i serà gestionada en cada grup 
pel professorat corresponent, des del dia 27 al dia 31 de maig 
(Tallers de Cera mica, Pintura, Dibuix, Restauracio  de Mobles, Informa tica, 
Internet, Fotografia, Intel·lige ncia emocional, Ra dio, Ioga, Me tode Pilates, 
Tera pies manuals, MindFulness, Shiatsu, Tera pia oriental, La literatura e s 
vida, France s: Cultura i creacio  litera ria).  

En els cursos de formació bàsica, primer cicle (grups d’alfabetitza-
cio , neolectors i educacio  de base): la matriculació serà directa i se-
rà gestionada en cada grup pel professorat corresponent, des del 
dia 27 al dia 31 de maig . 

En els cursos d’idiomes (valencia , angle s, france s, castella ), accessos 
a uns altres estudis (Acce s a la Universitat i a Cicles de Grau Superior 
d’FP), segon cicle de formació bàsica (Pregraduat, Graduat en ESO 
nivell 1 i nivell 2) i preparació de la prova de competències clau 
del SERVEF: la matrícula serà en setembre, però caldrà fer  la 
preinscripció en juny. La preinscripció serà gestionada en cada 
grup pel professorat corresponent. La primera setmana de se-
tembre, tot l’alumnat de cada curs serà avisat per sms i correu 
electrònic del seu dia i hora de matrícula mitjançant cita prèvia.  

Preinscripció i matriculació per al nou alumnat o per a l’alumnat matriculat durant 
l’actual curs 2018-19 que vol canviar de curs o taller  

Cal fer la preinscripció prèvia. Per a matricular-se posteriorment, l’alumnat sera  avisat per 
sms del seu dia i hora de matrí cula mitjançant cita pre via.   

La preinscripció podrà fer-se presencial o per internet (www.fpatorrent.info).                                                                                                                  
Per internet, del 18 de juny al 3 de setembre.                                                                                                                                                                     
Presencial, en l’Escola d’Adults (Plaça Sant Pasqual, 20) del 18 al 30 de juny, de dilluns a di-
vendres, de 17:00 a 20:00 h.; de l’1 al 26 de juliol, de dilluns a divendres, d’11:00 a 13:00 h.; 
els dies 2 i 3 de setembre, d’11:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 20:00 h.  
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LA FESTA DE LA PRIMAVERA 
 
El passat 16 de maig, un any me s, l'Escola d'Adults de Tor-
rent ha celebrat la FESTA DE LA PRIMAVERA, jornada de 
convive ncia dels diferents grups formatius en l’A rea Recrea-
tiva La Canyada del Conill situada en El Vedat de Torrent.  
Me s de 400 persones han gaudit d’una jornada de cultura i 
convive ncia en aquesta zona popular i emblema tica de la ciu-
tat, i han pogut compartir les 16 paelles gegants cuinades pel 
propi alumnat del centre educatiu. Persones de totes les 
edats han participat en una activitat que ja s’ha convertit en 
un dels senyals d’identitat del Centre Pu blic de Formacio  de 
Persones Adultes de Torrent.  

Aquesta iniciativa de convive ncia es celebra tots els cursos 
en un dia assenyalat del mes de maig, i significa el punt de 
partida d’un ventall d’activitats de cultura i convive ncia que 
aniran desenvolupant-se durant la resta del mes de maig i tot 
el mes de juny, coincidint amb la finalitzacio  de les activitats 
formatives del curs.  
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ISABEL SIFRE PUIG 

Intimisme i rebel·lia revestits amb paraules 

    Hui presentem l'escriptora Isabel Sifre Puig, recentment 
guardonada amb el primer premi de poesia atorgat pels 
Amics de la Nau Gran a Vale ncia pel seu poema en castella  
Impertinencia. Isabel fou mestra d´EGB i durant molts anys la 
tresorera i col·laboradora de l'associacio  de dones Antígona 
(V ale ncia) on participa  en un projecte d'alfabetitzacio  i curs 
d 'escriptura i lectura per a dones en risc d'exclusio  social. 

    Filla de valencians, pero  nascuda a Santander, va mostrar 
ja des de ben xicoteta les seues habilitats com a escriptora i 
conta, amb orgull, com  amb tan sols dotze anys, va endur-
se el primer premi de poesia i prosa a l'escola. La influe ncia 
del seu avi i pare, persones intel·lectuals, va ser decisiva per 
a la seua carrera d'escriptora. Amb la seua mare, al contrari, 
l'experie ncia va ser ben diferent. Dona aquesta, de fortes 
creences religioses va posar tots els entrebancs possibles per 
impedir-li la lectura, arribant, fins i tot, a cremar-li els llibres 
que estaven en l’í ndex prohibit de l’esgle sia. 

    Quan estudiava el batxillerat, va entrar en contacte amb 
l'estudi d'autors cla ssics de la literatura universal i amb la 
Filosofia, cosa  que la va ajudar a descobrir altres vessants 
del mo n que desconeixia fins aleshores. 

    Isabel es considera una escriptora autodidacta que no 
s'adscriu a cap corrent ni estil literari i que escriu per 
“impulsio ”. Per a ella, la millor manera d'escriure e s fer-ho 
sense pensar-hi i així , un cop asseguda a l'ordinador, e s ca-
paç d'escriure sobre allo  que se li acut a la imaginacio  en eixe 
moment, com ara qu estions banals o mundanes. Per a ella, la 
millor recepta per esdevenir una bona escriptora e s escriu-
re cada dia, per molt insignificant que siga el tema. 

    Pel que fa als temes, tot i que pensa que cal solidaritzar-se 
amb els problemes socials, se sent me s co moda conreant una 
poesia de cara cter metafí sic, existencialista, o pur. Ella prefe-
reix escriure  sobre coses que la colpisquen o emocionen per 
tal d'omplir les seues mancances afectives pero  sense arribar 
a caure en el sentimentalisme. Així  i tot, tambe  hi ha pinzella-
des de protesta quan posa en dubte el paper social de la cu -
ria romana i critica la seua hipocresia, quan cometen exces-
sos com ara la pedera stia. A banda d'aixo , cal afegir que els 
seus poemes so n un exemple clar del domini en la te cnica 
d'elaboracio  de versos heptasí l·labs i hendecasí l·labs encara 
que aquests no rimen. 
    Entre la seua produccio  litera ria cal destacar-ne un llibre 
de col·leccio  de poemes metafí sics, Luz en la penumbra, pu-
blicat en Torre de Papel (1991). Per altra banda, a me s del 
premi ja esmentat ha guanyat altres concursos com  el Ami-
gos de la Poesía de L´Ateneu de Vale ncia i el premi Elvira Cas-
tañón d’El Concejo de Aller a Oviedo (Astu ries). Te  tambe  
altres aportacions rellevants amb relats en prosa que han 
estat coeditats amb altres autors. A tall de conclusio , us deixe 
ací  el poema premiat Impertinencia i espere que gaudiu de la 
seua lectura.                                                                                                                 
            Irene Lado 

IMPERTINENCIA  

Isabel Sifre Puig 

Un ruido difuso, 
el eco de un estruendo 
que se va deshaciendo poco a poco. 
Viene hacia mí , 
                           me sobresalta 
y descompone el suen o 
en í nfimos pedazos. 
La oscuridad aterra 
y las paredes crujen 
como si abrieran grietas en el tiempo. 
Retumban doloridos los cristales, 
       el terror me asfixia… 
Sentada en el colcho n, petrificada, 
me pregunto en silencio: 
que  mal has hecho hoy 
nin a de la coleta tiesa 
en que  rinco n has olvidado 
el mí nimo pudor, la insensatez 
de persona en equilibrio pleno. 
Mal hechos los deberes, 
Demasiados tachones en el folio 
faltas de ortografí a 
completa digresio n de las ideas, 
heredera del caos 
no hay orden ni concierto en tus palabras 
ni la hay en los hechos. 
Y la voz se repite. Me persigue 
siempre inmisericorde 
como punzo n al rojo vivo 
hundie ndose en mi vientre. 
Reiterada sentencia de togado 
que ha encorvado la espalda 
de una mujer que quiso 
ejercer su derecho a ser rebelde. 
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No et perdes… 

Les properes activitats... 

 
Aula  

Oberta 


