breaking news


El nostre institut guanyador
Doncs si, com diu el títol, el nostre institut ha sigut guanyador del concurs
“
Concurs ICIP de Hip-Hop per la pau”. Les nostres companyes de 1er d’ESO
Mireia Casacuberta, Júlia Coll, Eva Dueñas, Mar Font, Berta Gallardo, Martina
Ochoa, Lucia Ruíz, Júlia Serrià, Mercè Trilla, Aroa Tudela i l’Irune Zambrano han
sigut les guanyadores d’aquest concurs amb el seu rap “Basta”, cançó que vol ser un
himne protesta contra la violència de gènere.
Tot va començar amb una activitat proposada per els professors de música , l’Héctor
Garde i l’Edurne Aizpurúa. L’activitat consistia en composar un rap amb versos de
creació pròpia, aleshores van
pensar que seria una bona idea
pensar una cançó contra la
violència masclista, aprofitant que
totes eren noies i que s'apropava la
semana contra la violència de
gènere que organitza l’institut.
Primer van pensar la lletra i,
posteriorment hi van afegir la
música, amb l’ajuda de l’Héctor i
l’Edurne, professors de música del
centre. Un cop feta la cançó van
gravar el videoclip. En veure el resultat final els professors van pensar que tenien
possibilitats i els hi van proposar presentar-ho al concurs de “Hip Hop per la pau
”.
Elles van acceptar encantades ja que era una experiència totalment nova per elles.
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Finalment han aconseguit emportar-se un dels premis del certàmen, un taller de rap
impartit per un professional del Hip-Hop de prestigi reconegut. La cerimònia
d’entrega de premis, a la que hi van assistir acompanyades pel professor de música
Héctor Garde i del director del
centre, Josep García, es va celebrar
el dia 28 de febrer a la Biblioteca de
l’Institut Català Internacional per la
Pau, a Barcelona. A la foto les
podem veure recollint el diploma
que les acredita com a guanyadores
d’aquest guardó, juntament amb el
professor
Héctor
Garde,
a
l’esquerra.
Des d’aquí volem felicitar-les per
aquest reconeixement i animar-les a
que continuin treballant amb tantes ganes i il.lusió. Ja poden començar a pensar
quina serà la propera reivindicació a la que posaran música.
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