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CONSULTORI DE FERTILITAT I FECUNDACIÓ IN VITRO

Josep Obradors, especialista en Ginecologia i Obstetrícia,
i Albert Obradors, doctor en Biologia cel·lular

Respondran els dubtes dels nostres lectors 
aquest dijous 25 de març, a les 5 de la tarda.

Deixeu la vostra pregunta a Emporda.info

L
a jove rosinca Nina Jaume 
Ametller, que és alumna de 
l’Institut  Illa de Rodes, de la 

mateixa vila costanera, ostenta el 
títol de millor oradora de la lliga de 
debat de Secundària i Batxillerat, 
que es va celebrar recentment a la 
Universitat de Girona (UdG).  La 
Nina té 15 anys i, aquest curs, es-
tudia 4t d’ESO.  

A l’institut, en la matèria de ca-
talà, els van proposar apuntar-se a 
la Lliga de debat, organitzada per 
la Xarxa Vives i la UdG; aquesta lli-
ga, normalment, consistia en una 
trobada de diferents instituts (pri-
mer, dins l’àmbit de comarques gi-
ronines i, després, de tot Catalu-
nya) i debatre sobre el tema pro-
posat. «Cadascun dels instituts ha-
via de defensar tant la postura a fa-
vor com en contra i, per a cadas-
cuna de les intervencions, hi havia 
un temps limitat», explica la Nina. 
Aquest any, a causa de la Covid-19, 
el concurs va haver d’adaptar-se i 
van fer-ho de forma telemàtica per 
frenar la pandèmia. 

El grup d’alumnes que s’hi van 
apuntar (Rayan Abriak, Yassin El 
Yemlahi, Ikram Akharfi, Juanfran 
Benítez, Santi Benítez i la Nina Jau-
me, de 4t d’ESO, i la Rim El Kan-
foudi i Tatjana Storath, de 1r de 
Batxillerat) van començar a prepa-
rar-se els debats i cadascú va triar 
la postura amb la qual més còmo-
de se sentís, defensant el tema pro-
posat. Se’ls preguntava si era com-
patible l’augment de l’economia 
respecte al medi ambient. 

Nina Jaume, en Rayan i la Rim 
van escollir defensar la postura a 
favor i la Tatjana, en Yassin i en 
Juanfran van triar la postura en 
contra. «La Ikram i en Santi ens 
ajudaven, mentre debatíem, amb 
preguntes o responent què ens ha-
vien fet els rivals», va explicar la 
Nina.  

Havien de fer quatre debats en 
total i van decidir que la Tatjana i 
ella serien les que farien tots dos 
debats («ella en contra i jo a favor», 
remarca).  
    Amb la gran ajuda de la Montser-

rat Batllosera, la professora de ca-
talà de l’institut, van assajar algu-
nes tardes, durant les dues setma-
nes abans, per poder tenir els ar-
guments més clars i agafar més flu-
ïdesa. Feien els assajos  per video-
conferència i, el dia abans, ho van 
fer presencialment a l’institut.  
     «El dia del debat vam passar 
molts nervis, però, un cop vam co-
mençar, ja li vam anar agafant el 
tranquillo i ens ho vam passar molt 
bé», confessa la Nina.  Es  va posar 
molt contenta quan va saber que 
havien quedat segons en la classi-
ficació i encara ho va estar més 
quan va saber que havia guanyat 
el premi de millor oradora. 

Ara, ja mira cap al futur amb 
més seriositat. «Els meus objec-
tius, d’ara endavant, són acabar 
l’ESO, fer un batxillerat (encara no 
sé quin) i m’agradaria poder estu-
diar arts escèniques en un futur», 
declara ben decidida. 

Participar en aquest concurs, a 

la Nina, li ha semblat una molt 
bona experiència, «sobretot pel fet 
de veure un mateix tema des de 
dues perspectives diferents i poder 
debatre amb altra gent, ja que 
m’agrada molt tot el que sigui l’ex-
pressió oral», argumenta aquesta 

jove rosinca. 
Després d’aquest protagonis-

me aconseguit a la Lliga de debat, 
la Nina vol fer un agraïment, so-
bretot a la Montse Batllosera, «pel 
temps que ha dedicat a ajudar-nos 
i guiar-nos en aquesta experièn-
cia». Nina Jaume, quan era alum-
na de 1r d’ESO, ja va ser la guanya-
dora, abans de l’estiu del 2018, de 
la dissetena edició del concurs de 
cartells sobre el Dia Mundial sen-
se Tabac, convocat pel Consell Co-
marcal, i pel qual va rebre un pre-
mi per valor de 100 euros en mate-
rial educatiu. 

Aquesta és una mostra més del 
que estan treballant les noves ge-
neracions per exercir com a líders 
de la societat del futur. És una en-
vejable dedicació que atrau mol-
tes persones del nostre entorn. 
Amb el pas del temps, segueixen 
protagonitzant noves aventures a 
través de les aules dels centres 
educatius.

«El dia del debat vam 
passar molts nervis»

GERARD BLANCHÉ

L’alumna Nina Jaume Ametller de l’institut Illa de Rodes, de Roses, s’ha endut el 
premi a la millor oradora de la lliga de debat de secundària i batxillerat a la UdG.

NINA JAUME

A l’institut, els van 
proposar apuntar-se  
a la Lliga de debat, 
organitzada per la 
Xarxa Vives i la UdG

«Els meus objectius són 
acabar l’ESO, fer el 
batxillerat i m’agradaria 
poder estudiar arts 
escèniques», diu la Nina

« Molt content pel 
debut!!! Però 

sobretot molt content 
per la victòria i el 
treball de l’equip.  
A seguir treballant  
més que mai»  
 
MARIO MENDOZA SANZ 
@MARIOMENDOZA205 

 

« Acabat el jornal 
passejo amb les 

mans a les butxaques 
per la vinya. Parlo als 
ceps i diria que em 
contesten. Miro la 
posta de sol. Quan ja 
vaig a retiro trobo el 
flequer retirat de 
Roses. Em regala un 
manat d’espàrrecs 
acabats de collir» 
 
ANNA ESPELT DELCLÓS 
@ANNAESPELT 

 

« Perelada, primer 
celler europeu 

amb certificació  
LEED Gold» 
LLUÍS TOLOSA 
@LLUISTOLOSA 

 

 

« AstraZeneca:  
què s’amaga 

darrere el nou 
escàndol polític 
europeu?»  
 
RICARD SAYERAS QUERA 
@RSAYERASQUERA
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