Aquest lipdub ha estat realitzat pels alumnes de Francès de l’ Institut
El Castell d’Esparreguera per contribuir a la Diada Cultural del 15
d’abril de 2011. Hi ha participat els alumnes de les optatives de
Francès de 1r , 2n, 3r, 4t de la ESO i Batxillerat.
A partir de la pluja d’idees dels alumnes de BTX s’ha elaborat el guió
original comptant amb la participació molt valuosa de Myriam
Busquets.
Els decorats i la coreografia han estat ideats i efectuats pels alumnes
de BTX i 4t de la Eso.
Cada alumne s’ha implicat en les seves pròpies disfresses i l’atrezzo
que necessitava.
La filmació ha anat a càrrec de Josep Bay, el professor de Música del
centre i l’ Ariadna Zapata, de 2n de la ESO ha collaborat també
amb la seva càmera en diverses filmacions.
La càmera ha estat prestada pel Centre de Recursos de Martorell.
En el muntatge hi ha participat l'Ana Jaén i el Carles Busquets.
Volem agrair la collaboració de molts companys i companyes de l’
institut, començant pel nostre Coordinador Pedagògic, Fernando
Rubio qui ens ha facilitat tirar el projecte en davant.
Agrair també el Nèstor del Pozo, el Raúl i la Teresa Garcia per les
seves aportacions des del departament de Tecnologia, així com a la
Silvia Aznar la seva ajuda des del departament de Plàstica.
Volem tenir un agraïment especial pel Sergi, la Glòria i l’Esther
Sabaté, membres del personal del PAS de l’ institut per la seva
valuosa collaboració solucionant problemes i atenent les nostres
demandes sempre amb bona disponibilitat i eficiència.
Un especial reconeixement es mereixen també els professors de BTX
que han vist les seves classes una mica alterades en aquests últims
dies per l’ urgència que teníem d’acabar els decorats .
Finalment agrair de tot cor a la Clara Terra, la Teresa Carmona, el
Josep Bay i el Fernando Rubio la seva dedicació assistint totes dues
tardes de filmació com a voluntaris i voluntàries, filmant els alumnes,
, fotografiant-los, encarregant-se de l’equip de so, i ajudant a posar
ordre per la bona realització d’aquest projecte.
Per acabar, assenyalar que ha sigut un projecte a llarg termini que
ens ha permès expressar la nostra gran motivació i la nostra gran
satisfacció.
Margarita Rams

