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Efemèrides
Són diverses les efemèrides que se
celebren durant aquest any que estem
acabant –400 aniversari de l’expulsió dels
moriscos, 150 aniversari de la publicació
de l’origen de les espècies de Charles
Darwin...-, i des de La Revista no hem
volgut deixar passar aquesta ocasió per
fer-nos-en ressò d’aquella que més prop
ens afecta: l’aniversari de la mort d’A.
March.
Per aquest motiu i des de la nostra
modèstia tractem de fer un xicotet
homenatge al més gran dels nostres
poetes en el 550 aniversari de la seua
mort.
Una notícia de la seua mort, una auca
recordant la seu vida, unes cartes fictícies
i una entrevista són el material realitzat
pels nostres alumnes per tal que puguem
imaginar-nos, encara que de manera
incompleta, la peripècia vital del Poeta .
També recordem les víctimes
d’aquella barbàrie del 1609 en un article
de Ricard Carbonell, i deixem per al
proper número analitzar el significat de la
publicació d’un dels llibres que més ha
influït en tots els temps.

Bon Nadal!
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Visita que van
realizar el curs
passat els alumnes
del primer cicle
d’ESO al Marq, per
tal de visitar
l’’exposició del cos
humà.

omés començar la visita ens
diuen que l’art Grec s’assembla a
l’Egipci. Mentres que avancem veiem
com les escultures van agarrant
moviment i sentiments. També ens
diuen que la gran majoria d’escultures
que anem a veure estan despullades.
Veiem un guanyador
dels Jocs

Olímpics. Ens ensenyen Afrodita nua,
ens expliquen que les dones gregues
no podien ser esculpides despullades
perquè era signe d’infidelitat i a una
deessa menys inclús. Però Afrodita
era molt presumida i per això va
deixar que l’esculpiren. Després ens
ensenyen com esculpeixen a la vellesa.
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A continuació ens expliquen
A continuació ens diuen que anem a
veure deesses i ens ensenyen Afrodita que un Insensio era una espècie de
festa en la qual es bevia i a vegades hi
i Hera.
També ens parlen d’un home havia sexe entre els hòmens d’aqueixa
cridat Sòcrates el qual va morir festa perquè les dones no podien
pensant.
Als seus deixebles els asistir i damunt era obligatori anar
explicava que ell creía que els déus no despullat. Ens expliquen que en quant
exixtien, i això als polítics no els al sexe estaba més avanát per als
agradava perquè els utilitzaven per a hòmens que per a les dones i per això
guiar al poble i per això el van sols hi havia tres tipus de sexe: entre
condemnar a beure’s un verí. Plató un hòmens i dones, entre hòmens i
dels seus deixebles en els últims hòmens i entre hòmens i xiquets.
També ens diuen que abans a
moments de vida de Sòcrates, va
les dones no els
escriure els seus
“Ens
ensenyen
Afrodita
nua,
ens
agradava
el
pensaments.
expliquen que les dones gregues
matrimoni perquè
Ens
elles no decidien
ensenyen un joc no podien ser esculpides
amb que casar-se,
cridat Tabes i ens despullades perquè era signe
ho elegia son pare.
ensenyen que ja d’infidelitat i a una deessa menys
Després
volen dominar el inclús. Però Afrodita era molt
anem a veure el
moviment de la presumida i per això va deixar
discòbol.
Ens
roba
i
ens
que l’esculpiren.”
explique que en
expliquen que el
joc de les Tabes quan juguen els xics l’actualitat hi ha tres discòbols: un a
pot ser molt agressiu, però quan Anglaterra, un altre al Vaticà i l’últim,
ací. Ens expliquen que en realitat el
juguen les xiques és més tranquil.
Després ens ensenyen un dels pocs discòbol en el seu disseny original era
Grec i de bronze però que aqueix no
mosaics que s’han trobat.
També ens ensenyen a dues s’havia trobat.
A continuació passem a la sala
persones fent l’acte sexual. Ens
expliquen que la dona és una Nimfa i dels herois en la qual ens ensenyen a
l’hom un Sàtir que intenta violar la Hèrcules.
I per últim passem a la sala dels
Nimfa però ella està acostumada
sers mitològics en la qual ens
perquè és molt bella.
ensenyen una esfinx i a Medussa.
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Fa 40 anys, el 20 de juliol de 1969, més de
600 milions de persones contemplaven
amb reverència com Neil Armtrong es
convertia en el primer home que trepitjava
la Lluna. A l'abril de 1970, el món va
contenir la respiració quan l'Apolo 13,
avariat, regressava a la terra després de la
seva fallida d’ intent d’ allunatge. Però
l'interès de l'opinió pública per la carrera
espacial va disminuir amb cada incursió. Els
últims homes que es van posar sobre la
Lluna van ser els astronautes de l'Apolo 17,
al desembre de 1972. Però fins i tot, abans
d'això, van aparèixer diverses teories que
parlaven d'una falsificació, .
Aleshores, ha estat l’home a la
Lluna?
La resposta és clara: SÍ.
Els escèptics no tenen més que
consultar qualsevol font d’informació
seriosa i fiable.
La quantitat de material que ho
demostra no deixa lloc per als dubtes;
vídeos, imatges, fotografies de mòduls que
encara segueixen a la Lluna... demostren
les nostres 6 incursions amb èxit.

Mòdul
lunar
Imatge: 282 metres.

Mòdul

lunar

Apollo

Apollo

11

14.

“Eagle”.

“Antares”.

Imatge: 538 metres.

Per a més informació consulteu:
http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/
multimedia/lroimages/apollosites.html
i
http://eliax.com/index.php?/archives/6853
-NASA-recupera-y-restaura-los-videosperdidos-de-la-mision-Apollo-11.html

L’astronauta Buzz Aldrin davant del mòdul lunar.
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Els tres premiats amb
el Nobel de Medicina
2009:
Elizabeth H.
Blackburn, Carol W.
Greider i Jack W.
Szostak pels
descobriments dels
beneficis de l’enzim
telomerasa
Anna Quirant, Yaiza Torregrosa, Maria Fuentes - 1BAT A

La telomerasa està
En
la
passada
publicació de La revista activa abans del naixement,
les
cèl·lules
es
Ascla, núm. 11 li férem una quan
entrevista a María Blasco, divideixen ràpidament. Els
directora
del
programa telòmers es degraden en el
d’Oncologia Molecular del temps i com a conseqüència
Centre
Nacional deixen de dividir-se, però
científics
han
d’Investigació Oncològiques aquests
demostrat
(experimentant
(CNIO).
ratolins)
que
la
En
l’entrevista
li amb
presència de més telomerasa
preguntàrem:
les
“-P:
S’imagina allarga la vida de
cèl·lules humanes.
guanyar el premi Nobel?
L’objectiu
d’aquest
-R: NO!!, però si que
m’imagine
que
el
<<És la primera vegada
guanye
la
meua
mentora a USA, Carol
que dues dones han
Greider, i la seua
compartit el premi Nobel.
mentora,
Elizabeth
Amb els anys, un total de
Blackburn.”
10 dones han guanyat el
Efectivament,
el
premi Nobel de Medicina
premi en medicina.>>
2009 li l’han concedit a
d'Elizabeth H. Blackburn
(60), Carol W. Greider
projecte es rejovenir els
(48) i Jack W.
Szostak telòmers i aconseguir viure
(56),pel descobriment de sans durant més tems, amb
com els cromosomes són l’ajuda d’uns fàrmacs.
protegits pels telòmers i per
Els premis Nobels són
l’enzim telomerasa. Aquest entregats mitjançant una
premi atorga 10 milions de enquesta als empresaris i
corones sueques (1,4 milions gent distingida d’arreu del
de dòlars).
món i després els sotmeten a
La investigació ha una votació secreta.
mostrat
també
que
la
Els
premis
es
telomerasa
s'activa
en divideixen
en
diferents
gairebé tots els càncers.
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categories
com:
física,
química,
literatura,
pau,
economia i els que han
guanyat aquest equip, el de
medicina.
Maria
Blasco
Marhuenda (Verdegàs 1965)
de 44 anys va ser alumna
d’aquests premiats i també
del nostre centre fins que
acabà els estudis de 2n de
Batxiller . Després se`n anà a
estudiar la llicenciatura en
Ciències
Biològiques
a
València, allí va estar
durant tres anys. I més
tard es traslladà a la
Universitat Autònoma
de Madrid per continuar
estudiant.
En acabar els
seus estudis, es quedà
treballant a Madrid i
després se’n anà a
Estats Units i començà
a treballar per a l’equip
d’aquests premiats.
Aquest premi influeix
d’alguna manera a Maria
Blasco per que ha participat
en aquesta investigació i ha
sigut una de les peces clau.
Hui, com ja hem dit, és
directora
del
programa
d’Oncologia Molecular del
CNIO.
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Cal anar els dies 7 i 8 de setembre a la Processó de la Mare de Déu de la
Salut d’Algemesí –declarada un dels deu Tresors del Patrimoni Cultural
Immaterial d’Espanya i una de les set Meravelles de la Comunitat
Valenciana-, per gaudir d’aquest espectacle.
Les Muixarangues o ball de valencians, són grups de persones vestits amb
pantalons i bruses a ratlles -tela de matalaf-, que realitzen torres humanes.
Són el precedent dels castells catalans i ja es troben representacions al
segle XV.
Hi ha diferents colles liderades per un mestre, que realitzen diferents
tipus de figures al llarg de tot el recorregut de la Processó.
Algemesí –Ribera Alta-, és el lloc més conegut que ha sabut mantenir
aquestes manifestacions artístiques, tot i que també n’hi ha d’altres al llarg
del País Valencià –l’Olleria, Sueca...En aquesta processó a més de les Muixarangues, és poden veure diferents
tipus de balls antics: ball dels Bastonets, Llauradors, Tornejants...
Si tens ocasió no deixes de visitar aquest espectale. No te’n penediràs.
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El que jo ame de vós és el vostre seny
I els estat de la vostra vida casta:
No demane molt, perquè el meu desig no abasta
Sinó allà on l’honestedat arriba.

Ço que jo am de vós es vostre seny
E los estats de vostra vida casta:
Molt no deman, car mon desig no basta
Sinó en ço que honest.
(XXXIII, 5-8)
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Mor un dels millors poetes actuals

El poeta Ausiàs March va morir
ahir a la ciutat de València

Retrat d’Ausiàs March

Ahir, 3 de març de 1459 va morir el poeta gandià i ens deixa amb
més de 120 poemes escrits, alguns formats per gran quantitat de
versos.
La mort d’Ausiàs March ha
commocionat a tots els veïns de València
que anaren a veure la família d’Ausiàs.
Ausiàs March ha mort a l’edat de 59 anys i
era conegut a tota València pels seus
poemes d’estil romàntic, que normalment
dedicava a les seues dones.
Ell, primer va estar casat amb
Isabel Martorell (germana del famós
escriptor valencià Joanot Martorell) i
després amb Joana Escorna de la qual es
sospita que era la preferida d’Ausiàs i a la
qual va dedicar els seus poemes.
Normalment escrivia en valencià i està
considerat el poeta més profund i
impressionant dels poetes valencians.
També va ser cavaller i falconer reial.

Els veïns de València estan pensant
en fer un acte commemoratiu a Ausiàs
March on trobadors llegiran els seus
poemes i tots recordaran la figura d’un dels
millors poetes de la història. Els ciutadans
de València discuteixen amb el governador
la preparació d’aquesta festa que tot el
món espera que es puga realitzar. A la
festa està tot el món convidat, igual que al
seu funeral, que se celebrarà al cementeri
del seu poble natal, Gandia. La cerimònia
tindrà lloc el dia 19 de març. El dia del seu
soterrament es llegiran les sis poesies que
contenen els seus “Cants de mort” i el
“Cant espiritual”.
A la ciutat del València ha mort un
dels millors poetes però les seues poesies
mai no moriran.
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Estimat Ausiàs March:
mor em queden pocs dies, cada vegada menys temps i
és que el temps passa sense pensar. I sense pensar vaig pensar
que et perdia i quasi et vaig perdre sense pensar.
Però, sense sentir-ho sent que amb tu he aprés a pensar per
mi i a sentir de veritat. A sentir d’una manera diferent, com
mai abans ningú no m’havia fet sentir. I... encara que aquest
sentiment tan bonic s’acabe, que mai no se’n perda el record.
Íra’m als ulls, hui tenen una llum especial, rellueixen
de tristor quan sé que no mai m’estimaràs de la mateixa forma
que jo a tu. Potser amb el temps m’estranyes, sols potser.
Potser després de mi conegues alguna altra dona i sàpies que és
de veritat l’amor, sols potser.
Algun dia quan mires a algú de la mateixa forma,
diferent però a la vegada especial, de la qual em miraves a
mi... pensa en cada moment viscut junts perquè no es tornaran a
repetir.
sé que encara que em faça mal anar-me’n i encara
que deixe somnis per acomplir, també deixe somnis acomplits.
Encara que hui me’n vaja, sempre estaré ací, sempre quedaran
els records.
Isabel Martorell
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“ Crec que puc considerar-me un expert en
l’amor”

Aquest prestigiós poeta, és el més important de la literatura valenciana.
No sols pel que ha escrit, sinó també, pel que ha fet. És el primer poeta en
escriure poesia en valencià i de la seua mà ens deixa 100 poemes. Acaba
de publicar un nou llibre amb tots els seus poemes i 28 més, inèdits fins
ara per al públic valencià.
Qui es Ausiàs March? Fill de Pere March i Elionor Ripoll, té una germana, Peirona, que
és sordmuda. A molts no els sonarà, però què passa si vos nomene “Veles i vents” o
“Plena de seny”? Doncs aquests són dos dels poemes de l’ampli repertori d’Ausiàs
March.
Es va casar dues vegades, primer amb Isabel Martorell, germana del famós Joanot
Martorell, escriptor de Tirant lo Blanc. No va tindre una gran relació amb el germà ni
amb la seua dona. De fet, aquest va ser un del tants matrimonis de conveniència de
l’època.
Quan aquesta va morir es tornaria a casar amb Joana Escorna, a la qual es pensa que
van dirigits els poemes de mort.
Es considera l’home que més sap d’amor i , es pensa, que va tindre una vida sexual i
amorosa molt apassionada ja que no va tindre fills legítims, però, si d’il·legítims.
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-Sí, potser tingues raó, però si bé, era
-Enhorabona Ausiàs, acaba de publicar
l’única norma, per així dir-ho que
un llibre amb nous poemes inèdits. Creu
incomplia.
vosté. que quan muira, passarà a millor
-La seua obra literària és gran i completa.
vida?
Quin es el seu poema favorit?
-(Riu) Ara estic molt bé, no sé que
-Veles i vents. El vaig escriure en un
passarà després, espere que tot continue
moment complicat de la meua vida. Va ser
igual...
molt important per a mi.
-Aquestos 20 poemes nous, quan els ha
-Creu que una volta mort, temerà al
escrits?
destí?
-Doncs n’hi ha de diferents èpoques,
-No , quan això passe podré reunir-me
alguns són dels primers que vaig fer i
amb la meua estimada... i no crec que
altres són fets expressament per a
puga passar res més.
aquest llibre.
-Amb
la
seua
-Com i quan
estimada?
decideix
ser
“Quan vull desconnectar
-Sí, una volta morts,
poeta?
tenim temps d’estar
-Va
ser
de llig llibres d’aventures,
junts i feliços.
xicotet.
Vaig
-Tornant a la poesia.
llegir un llibre de però quan vull inspirarCom s’inspira?
poesia que em va me
o agafar idees,
-Doncs, de diferents
emocionar molt.
poesia..”
formes. A voltes es
A partir d’aquell
mirant el paisatge,
moment
vaig
altres llegint...
saber que volia ser de major.
-Llegint? Què llig?
-De xicotet? Se’n recorda del llibre o de
-Diferents coses. Quan vull desconnectar
l’autor?
llig llibres d’aventures, però quan vull
-No, tindria 9 o 10 anys i no me'n
inspirar-me o agafar idees, poesia..
recorde.
-Es duia bé amb al seu cunyat?
-Pensa que el seu llibre serà ben rebut?
-Mentre vaig estar casat amb la seua
-La veritat, no sé què pensar. Les coses
germana sí, després, hem tornat a parlar
han canviat molt, no sé si agradarà.
un parell de voltes.
-Què pensa de la poesia actual?
-Abans ha dit que és catòlic, és també
-M’agradava més la de la meua època...
supersticiós?
però els temps canvien i la literatura
-Sí, encara que no molt i, no crec en la
també.
bruixeria.
-Diuen que d’amor en sap vostè prou...
-Ja per a acabar, aquesta pregunta es la
-Sí, crec que puc considerar-me un expert
més difícil. Sap quants fills il·legítims té?
en el tema.
-Només en sé de l’existència de 4. Si en
-La seua primera boda va ser de
tinc més...
conveniència veritat?
-Ausiàs , gràcies per aquesta entrevista.
-Sí.
-A vosaltres per deixar-me opinar i
-Pel que he llegit sé que es considera un
participar.
bon catòlic, però,va tindre fills il·legítims.
Això no va en contra de la religió?
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400 aniversari de
l’expulsió del moriscs
Ricard Carbonell Garzón - 1r Batx. A

de Gandia es van reforçar. Al comandament
de les tropes governamentals estava el
mestre de camp Agustín Mejías, qui va
ordenar el capità Diego de Mesa fortificar
Pego i vigilar les valls de Perpuixent, Alcalà,
Gallinera i Ebo, a fi d’aïllar a estos moriscos
dels rebels d'Alahuar, Xaló, Castell de Castells
i Guadalest. S’intentà pactar amb ells, però
davant de les reiterades negatives, el 15 de
novembre 1609 es va donar l’orde d’atacar.

esprés de 117 anys de difícil
convivència des de la publicació del Tractat
de Granada, la decisió d’expulsar els moriscs
de la Península es prengué en el Consell
d'Estat del 4 d'abril de 1609, presidit pel duc
de Lerma, vàlid del rei Felip III. Els consellers
van ser: els ducs d'Alba i de l'Infantat, el
marqués de Velada, el compte de Castella, el
comanador major de Lleó i el cardenal de
Toledo. Pareix que el vot del duc de Lerma va
ser el que arrossegà a la resta.
Al setembre de 1609 començà
l’expulsió dels moriscos del regne de
València. Amed Al Mellini, forner i natural de
Beni-Campell, com tants altres moriscos que
exercien de llauradors, fusters, ferrers, etc, ni
acceptava, ni entenia el per què havia
d’abandonar la seua terra. La seua família
portava ací molts segles i es resistia a
abandonar la terra on reposaven els seus
majors, la terra que on nasqué i la que
treballava. Mellini, recolzat per la seua dona,

“Amed Al Mellini, forner i natural
de Beni-Campell, com tants
altres moriscos que exercien de
llauradors, fusters, ferrers, etc, ni
acceptava, ni entenia el per què
havia d’abandonar la seua terra.”

Antic camí de baixada a la vall de Laguar, construït pels
moriscs

Després d’una acarnissada lluita, els
moriscos es van veure obligats a remuntar
cap a la vall de Laguar. Primer caigué el
Castell d'Àloes, junt amb Fontilles, per la qual
cosa van retrocedir ascendint fins a la
capçalera del vall, fer-se forts en l'últim
reducte, el Castell de Pop, fortalesa
emplaçada en un dels dos pics que formen la
serra del Cavall Verd.

la sanadora Ezme, va encapçalar l’alçament i
va aconseguir unir els moriscos que no
acceptaven submisament la deportació.
Prèviament a la publicació del decret,
havien desembarcat els terços de Llombardia,
Flandes i Nàpols; les forces militars del Duc
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Allí va tenir lloc l'última batalla entre
Abans de la seua partida van
els legítims habitants d'aquestes valls i les malvendre molt de pressa les seues vivendes,
forces reials, representants d'un govern béns i joies per a emportar-se’ls en metàl·lic.
repressiu que cometé una de les majors Va quedar, doncs, la vall amb 180 cases
injustícies de la
deshabitades.
Anys
“.Els
supervivents
foren després, en 1611, el
nostra història. El 21
embarcats en el port de Dénia Duc
de novembre va
de
Borja,
amb
destinació
a
Orà,
quedant
la
tindre lloc l'assalt
propietari d'aquestes
vall pràcticament deshabitada, terres, va atorgar
final. La massacre
encara que l'empremta morisca concessió de carta de
fou
terrible,
roman allí, clarament visible en poblament a 27
produint-se la mort
els bancals, camins i algunes famílies d'agricultors
d’uns 1500 moriscos,
construccions.”
entre homes, dones i
procedents de l'illa de
xiquets.
Mallorca.
Va ser tan important i desitjada esta
Però no tots foren expulsats, va
victòria, que l’arquebisbe de València, Juan haver-hi un xicotet percentatge de moriscos
de Rivera, va instituir amb dot una processó que van romandre en la zona, aconseguint
que, eixint anualment de la catedral de mantenir vives algunes tasques agrícoles i
València cap al col·legi de Corpus Cristi, oficis. També els xiquets van gaudir de tal
commemora l’esdeveniment.
prebenda, segons consta en un document de
Els supervivents foren embarcats en l'arxiu de Pego de 19 de desembre de 1609,
el port de Dénia amb destinació a Orà, on s'anota que: “Lo retor de Pego té dos
quedant la vall pràcticament deshabitada, chiques; la una de edad de 11 a 12 añs y
encara que l'empremta morisca roman allí, l'altra de 4 añs. Chaume Mestre, un chiquet
clarament visible en els bancals, camins i de mamella, altre de 11 añs y altre de 7 añys.
algunes construccions.
Y así sucesivamente se anotan los nombres de
71 morets” .

Serra del Cavall Verd

Serra del Cavall Verd
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SKATE.

a temps que aquest problema ve
donant-se a Sant Vicent, un problema pel qual
cada vegada més gent no pot realitzar el seu
esport favorit, l’skate. El nombre d’skaters ha
crescut en els últims anys a Sant Vicent, però tot i
ser un grup tant nombrós s'enfronten a diversos
problemes. El més important és la manca d'un lloc
per a poder practicar aquest esport, l'anomenat
skatepark.
El Carrer Major ha estat el lloc on els
skaters han practicat aquest esport durant molt
de temps, però hi ha hagut problemes perquè a
no tot el món li agradava. Per això, van buscar
altres llocs, dels quals també han rebut negatives.
Per a intentar solucionar-ho, el 30 de
Maig d'enguany es va fer una recollida de
signatures per a construir l’skatepark. Tot i que es
van aconseguir unes 1200 signatures a favor, aquestes no van tenir validesa perquè no hi havia
cap institució que els recolzara
Tot i aquesta nova negativa, els skaters segueixen intentant aconseguir el tant ansiat
skatepark.
Com ells diuen: "L' únic que volem es tenir un lloc on poder patinar sense molestar
als altres".

•
•
•
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Antonio Ramón Ricarte Sabater
Moltes espècies animals estan
acostumades a viure en extensos
territoris en llibertat. En viure en un
recinte tancat, amb una extensió molt
més limitada, els animals pateixen
trastorns del comportament, més
encara quan es tracta d’animals amb
un elevat grau d’intel·ligència, com ara
els primats (Figura 1). En molts casos,
els animals dels zoològics han sigut
capturats al seu hàbitat natural,
significant aquesta sostracció una
disminució i un dany per a les
poblacions
silvestres
d’aquestes
espècies (és veritat que els zoològics
moderns es proveeixen d’animals

Quasi tothom sap el que és un
zoològic. Molts de nosaltres hem anat
quan érem xiquets. Els zoològics, parcs
zoològics o zoos són col·leccions
d’animals vius, la majoria no domèstics,
que habiten recintes individuals més o
menys espaiosos en una extensió de
terreny definida, sota la vigilància d’un
equip de persones encarregades de
dur endavant l’empresa i amb la finalitat
bàsica de rebre visitants, que paguen
una entrada, per al seu sosteniment.
Les col·leccions d’animals vius
existeixen des de temps antics, quan
reis i cabdills de diferents civilitzacions
o pobles satisfeien les seues inquietuds
col·leccionistes i el seu gust per la
naturalesa i els éssers que la poblaven
agrupant els animals més cridaners en
nuclis a prop dels seus palaus o
habitatges.
Aquestes
col·leccions
personals van acabar despertant
l’interés de la resta de la societat i, en
temps més recents, col·leccions com
aquestes van començar a obrir per al
públic en general. La gent de la ciutat
se sentia atreta pel fet de poder veure
animals de països llunyans al costat de
sa casa, ja que aquells eren animals
que, d’un altra manera, mai no podrien
veure.
Amb el pas del temps, els
zoològics
s’han
transformat
en
institucions que poden arribar a ser
influents, riques i poderoses, i que, per
un altra banda, es troben ben
establertes en l’esquema normal de
moltes ciutats grans i importants.
Davant la crueltat que pot
suposar veure un animal salvatge
darrere
d’unes
reixes
i
del
deteriorament progressiu del medi
ambient al nostre planeta, han sorgit
veus fortes que s’escolten parlar sobre
la contrarietat i inoportunitat de
l’existència dels zoològics en temps
moderns. Però també segueixen sent
molts els que els visiten i valoren
positivament. Qui té raó?

Figura 1. Ximpanzé a un “zoològic-càrcer”.

d’altres parcs zoològics o col·leccions, i
no solen caçar-los al seu medi natural).
Molts ecologistes i defensors a ultrança
dels drets dels animals al·leguen
qüestions ètiques i morals per a tombar
la imatge dels zoològics. Tots aquests i
alguns d’altres són arguments en
contra dels zoos, però quins avantatges
ofereixen?
Els zoològics moderns no tenen
com a únic objectiu el lucre i el plaer
dels visitants quan veuen els animals a
pocs metres d’ells. Els nous zoològics
desenvolupen, a més a més, funcions
de recerca bàsica, conservació de les
espècies amenaçades i educació
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ambiental. Els zoològics moderns
tendeixen a evitar les reixes i les
instal·lacions grises i, per contra,
tracten de reproduir, en la mesura del
possible, els hàbitats naturals dels
animals per a millorar la seua qualitat
de vida dins de recintes d’extensió
limitada (Figura 2). S’ha comprovat que
la millora de la qualitat de vida dels
animals afavoreix i incrementa el seu
èxit reproductiu, és a dir, fa que els
animals es reproduisquen (hi ha
espècies rares, la reproducció de les
quals és molt difícil en captivitat) o
tinguen
més
descendència
de
l’habitual. Aplegats a aquest punt, hem
de remarcar també que la reproducció
dels animals i, sobretot, de les espècies
més rares i amenaçades d’extinció, són
un dels principals objectius dels
zoològics moderns, perquè d’aquesta
manera contribueixen a assegurar la
supervivència de la espècie, encara
que siga fora del seu hàbitat natural.

aquestos casos, com en altres, els
zoològics han funcionat com a centres
de reproducció segura i magatzem
d’individus adequats per a ser introduïts
al medi silvestre després d’haver-hi
estat completament extingits.
A més a més, els zoològics

Figura 3. L’òrix d’Aràbia, una de les espècies que s’han
salvat gràcies als zoològics.

constitueixen hui dia uns marc adequat
per a transmetre a grans i xicotets la
necessitat de conservar la biodiversitat
del Planeta. Per exemple, el simple
contacte visual dels xiquets amb els
animals
és
una
manera
de
conscienciar-los per a la conservació
de les espècies i els seus hàbitats.
Amb tot això, hui dia podem
considerar que els zoològics moderns
tenen més coses bones que roïnes,
gràcies a que han abandonat l’antic
concepte de col·lecció fixa i sense més
objectiu que l’entreteniment dels
visitants. Els zoològics que no s’han
renovat i perduren amb aquest
concepte
són
realment
presons
d’animals i no contribueixen quasi en
res a la salvació de les espècies.
Afortunadament, a la Comunitat
Valenciana i a la resta d’Espanya tenim
exemples de zoològics moderns amb
totes les característiques que s’hi han
descrit anteriorment. Si us interessa,
vegeu, per exemple, les següents
pàgines Web:

Figura 2. Hipopòtams a Bioparc València, un exemple de
zoològic modern.

Com que els animals viuen als
zoològics sota unes condicions molt
controlades és fàcil fer estudis de
comportament i de biologia bàsica de
les espècies, que, en molts casos, són
poc conegudes a la naturalesa i han de
ser-ho millor per a poder protegir-les
adequadament davant d’una situació
d’amenaça d’extinció. Són moltes les
espècies salvatges que s’han pogut
salvar de l’extinció gràcies a la
investigació i esforços per a la seua
reproducció duts a terme en zoològics.
Alguns exemples són l’òrix d’Aràbia
(Figura 3) o el cavall de Prewalski. En

Bioparc València www.bioparcvalencia.es
Zoo de Barcelona www.zoobarcelona.com
Fuengirola Zoo www.zoofuengirola.com
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Fabián López Coloma va nàixer a
Xixona el 1980 y fa tres anys que
és profesor d’informàtica i és, a
més, enginyer de
telecomunicacions.
Les seus aficions són els Moros i
Cristians, la guitarra elèctrica, el
futbol i tot el món dels ordinadors.
 Com qualifiques l’educació a Espanya?
Tenim un privilegi, que molta gent no sap acceptar.
Crec que amb la LOGSE va haver un xicotet error, i
crec que s’haurien de dedicar més recursos sobretot
per la labor dels docents i del professors. Em dóna
molta ràbia veure com en altres països, per exemple
els Estats Units, als estudiants que són molt bons els
donen unes beques per a estudiar a les universitats
millors que hi ha i a Espanya es perden molt estes
oportunitats i la majoria han d’ eixir fora per a triomfar
i aconseguir un bon futur.
 Quina impressió tens del nostre institut?
És un institut que m´agrada, pels alumnes i sobretot
pels professors, la zona també és prou bona, perquè
jo sóc de Xixona i no està molt lluny, i les
installacions són prou bones. Encara és massa
prompte perquè duc dos o tres mesos, però la
impressió que tinc és prou bona.
 Creus que el material del que disposes per a la
teva assignatura és suficient?
És suficient, però clar tot el món sempre demana
més, m’agradaria que els ordinadors foren més
actuals, però hem de pensar que som privilegiats
perquè hi ha altres països que són molt pobres i el
simple fet de tindre ordinadors i Internet és un
privilegi, per això no podem queixar-nos perquè hi ha
situacions pitjors.
 Com creus que ajuden o obstrueixen les noves
tecnologies en l’ensenyament?
Ajuden perquè hui en dia pràcticament si no estàs en
la xarxa o no la utilitzes no eres ningú i d’alguna
manera ens ajuden perquè ens faciliten la feina, tant
als alumnes com als professors, però crec que hi ha
un problema molt gran en la disciplina perquè en el
meu cas els alumnes volen connectar-se a Internet,
al Tuenti, volen jugar… i això es pot fer a casa. Jo no
tinc cap problema en fer la classe i deixar després
uns minuts per a connectar-se, però el problema està
en que els alumnes estan obsessionats en entrar al
Tuenti,… i han d’adonar-se que les classes són de
cinquanta minuts, que les aprofiten per a aprendre i
després en sa casa podran penjar fotos millors,
podran escriure bé, que sobre tot s’escriu molt mal
en les xarxes socials, que el temps a classe s’ha
d’aprofitar.

 Per què vas decidir ser professor?
Perquè era una feina que m’agradava. Sempre
m’agrada’t l’institut, l’ensenyança m’agrada i que els
alumnes aprenguen informàtica i les noves
tecnologies sempre m’ha cridat l’atenció.
 Què opines dels joves d’ara en la qüestió
escolar?
Realment han canviat molt les coses, de quant
nosaltres estudiàvem a l’educació de hui en dia, crec
que es premia més als estudiants que estudien
menys que als que estudien més. Fan uns anys era
al contrari, si algun alumne suspenia, doncs suspenia
i no se les ajudava tant com ara, però d’altra banda
ara els que si que volen fer una carrera o estudiar ho
entenen més complicat que abans.
 Què és el que més t’agrada de la convivència
amb els teus alumnes?
Veure que cada vegada van aprenent més
informàtica, jo en classe reconec que sóc un poc
exigent, però fora de classe no ho sóc tant, perquè
pense que en classe a d’haver un poc de disciplina,
però després al carrer o al corredors eixa disciplina
es trenca, però sempre és bo aprendre des de
xicotets certa disciplina en classe.
 Penses que les generacions passades eren
diferents pel que fa al comportament a les
actuals?
Sí, com he dit abans l’educació era diferent. Però
tampoc fa molt de temps, perquè jo vaig acabar fa
deu anys més o menys l’ institut, però els professors
sempre eren els professors i eren més respectats, i
se’lsi veia com a persones que sabien molt, però hui
en dia a les aules has de barallar-te un poc per a que
la gent no parle, pràcticament et passes deu o vint
minuts esperant que la gent atenga, però abans els
que menys estudiaven també atenien i normalment la
gent callava , açò és bàsicament el que passava
abans.
 Quina ha sigut la millor satisfacció que has
tingut com a professor?
Sobretot quan acaben les classes o acaben els
cursos, jo realment duc tres anys donant classes,
quant et trobes als alumnes i et reconeixen, i et
conten com els va la vida, si han estat a la universitat
quina carrera han escollit, de moment no sóc molt
major com per a això.
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“SOBRE EL MEU COLLEGI”
Amanda Aracil i Joaquín García – 1r E –Traducció-

El meu col·legi, el “Raspeig”, no era tan gran com l’
institut, però tenia tres patis, un menjador bastant gran i
moltes aules on feien classes els meus professors. Entre ells
me’n recorde d’una de les que millor explicava. Es cridava
Mariló, i era la meua tutora. Sobre els meus companys puc dir,
que encara que tots em queien bé, cadascun era molt distint
dels altres. Sobretot em duia bé amb una xiqueta que es diu
Nieves. Teníem gustos i aficions semblants, però, clar, no
sempre opinàvem igual.
Respecte a les assignatures, a mi no és que me
n’agrade alguna especialment, però tampoc és que no me
n’agrade cap, sinó que algunes se'm donen millor i altres pitjor.
Bé, millor passe a parlar de les festes.
Jo em divertia molt el dia de la Pau, quan soltàvem
coloms, que portava el pare de la meua amiga Nieves, i també
ho passava molt bé en la festa de fi de curs, en la qual ens
acomiadàvem fins a l'any següent i cantàvem i ballàvem. Ah! i
en Carnestoltes, sobretot en Carnestoltes, perquè m'encantava
disfressar-me.
En el col·legi també vam fer bastants excursions. Em
van agradar molt les dues que vam fer a la platja. Allà vam
participar en moltes activitats: carreres de xurros (flotadors),
vam bussejar, vam pujar a motos d'aigua, i a altres jocs
divertits. En el viatge de fi de curs vam anar a la neu. Cinc dies
esquiant. Va estar prou bé.
La meua etapa escolar ha passat molt ràpida, i me’n
duc d'ella tots els amics, les il·lusions que m'ha proporcionat…
I ara vaig a parlar de l’ institut. Al principi estava molt
nerviosa i sense saber gairebé res d'ell, així que vaig decidir
aguantar els nervis i esperar que passassen. I ací estic, ple
d'alegria i amb ganes d'estudiar. Bé, jo espere aprovar, no
confiar-me i…, res, a veure què passa!
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CUIDEM EL NOSTRE COS

Carla Riestra - 1r A –Traducció-

En què consisteix cuidar el nostre cos? Molta
gent diu que du una vida sana, però, realment, sempre
els falta alguna cosa.
I ara pensa que si eres una xic@ sana has de
complir tots els requisits que et diré a continuació.
Menges sa? Pensa-ho bé, cal menjar tres o quatre
peces de fruita al dia i una ració d'amanida acompanyant
els menjars. No et dic que no pugues menjar xocolata,
però has de menjar amb moderació productes de
brioixeria, xutxes…
També la dieta ha de ser variada, i amb això no
em referisc a macarrons, espaguetis, espaguetis,
macarrons. Sé que és el que més els agrada als xiquets,
però cal variar un poc. Has de menjar mongetes,
llentilles, verdures, peix… tot això que els xiquets no
considerem necessari.
No només cal alimentar-se bé sinó que també cal
dormir les hores necessàries. Hi ha moltes persones, que,
com jo, ens fiquem al llit tard per veure sèries i
pel·lícules. Pensa que els xiquets per a “posar-se les piles”
necessiten deu hores com a mínim i els adults i
adolescents vuit.
Una altra cosa molt important és: fas exercici?
L'esport ajuda la gent a mantenir la forma física. A més
beneficia la teua salut.
No et cregues que ja està, també has de fer-te
una o dues revisions mèdiques anualment. D'aquesta
forma pots comprovar que el teu cos està en bones
condicions.
I per a concloure, he de recordar una frase que
deien els grecs que destaca la importància de cuidar el
nostre cos: “mens sana in corpore sano”.
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ren les dotze de la nit. Havia passat la vesprada amb les meues
amigues, però ja se n’havien anat. Ma casa estava buida, perquè els meus
pares estarien en un càmping les següents tres setmanes.
Com que no tenia ganes de gitar-me, vaig anar al bar del cantó. Vaig
entrar i el vaig observar. Era buit. Buit i brut. L’aire era ple de pols, i del
sostre penjaven teranyines. Em donava el mateix, només volia beure. Vaig
asseure’m a la barra i vaig demanar al cambrer, un home gros i mal vestit,
un got de rom. Me’l vaig acabar i en demaní un altre, i un altre, i així fins
que vaig acabar l’ampolla. Vaig
pagar, i, quan em disposava a “...i, quan em disposava a eixir
eixir per la porta va entrar un per la porta va entrar un xic
xic d’uns divuit anys, que em
volia convidar a una copa. Jo d’uns divuit anys, que em volia
vaig acceptar. Després, ens en
vam anar del bar i vam convidar a una copa. Jo vaig
començar a caminar. Vaig acceptar.”
mirar el rellotge. Eren ja les
dues de la matinada.
Estàvem asseguts en un banc quan em vaig adonar que no coneixia
el nom del xic amb que estava, i que tampoc li havia vist la cara, portava
caputxa. Li’l vaig preguntar i em digué que es cridava Carles. Aleshores es
llevà la caputxa. M’espantí. Era una calavera.
De sobte, el terra va començar a enderrocar-se. Comencí a córrer,
però el sòl s’esfumava més ràpid del que jo podia córrer.
Podia escoltar el riure de Carles darrere meu. Es reia de mi.
Vaig caure al buit. Pareixia un forat sense fons. Queia i queia. Pensava que
mai no arribaria al final. Vaig tancar els ulls i, de sobte, vaig caure a terra.
Em trobava al meu llit, destapada i suada. Només havia sigut un malson.
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a fa més de catorze anys des que va passar “això” però encara ronda pel meu
cap, com l’ombra que em segueix a tots els llocs.
Tot va començar el dia que jo, el meu germà Pere i els nostres pares ens vam
traslladar a la nova casa. Aquella casa era perfecta. Tot l’interior estava pintat d’un
preciós color crema, els mobles de roure combinaven perfectament amb les parets, la
cuina era enorme i la façana de pedra, però el millor de la casa era el bell bosc de
coníferes que l’envoltava. L’únic que l’espatllava era una petita inscripció a un costat
de la xemeneia, amb to amenaçador que posava: “aquesta és la meua casa i ningú me
la prendrà, tots els que visquen ací moriran”. Al principi ens va espantar un poc però
després vam pensar que era una broma de mal gust d’algun graciós i no li vam donar
importància.
Al dia següent alguns veïns van vindre a donar-nos la benvinguda al poble,
entre ells estava Mateu un xiquet de deu anys, a mi em va caure molt bé i vaig anar a
jugar amb ell. Mentrestant l’insípid de Pere es va quedar jugant a la consola. En
adonar-me que ja eren les deu i mitja de la nit, vaig decidir tornar a casa i com era
d’esperar em van castigar sense eixir al dia següent. Molt al meu pesar em vaig quedar
a casa.
Els meus pares i Pere estaven veient la televisió. En això que el pare va veure un
home rondant pel jardí i per si de cas va cridar la policia. Als dos segons fora ja no es
movien ni les fulles dels arbres. Ell es va estranyar, però no li va fer ni cas, de sobte un
home va entrar a la casa cridant amb una destral a la mà:
-Us ho vaig advertir, us vaig a matar, us vaig a matar a tots!
I va apunyalar repetides voltes els pares fins aconseguir matar-los, després els
va clavar una branca de les coníferes del jardí al cor. També va matar a Pere.
Jo aterrit vaig córrer a amagar-me a l’armari dels abrics. Vaig creure que allà
amagat aquell home no em trobaria, però estava equivocat, em va veure. Els seus
profunds ulls negres plens d’una estranya ràbia incontrolable em van mirar fixament.
En aquell moment ja no sabia on ficar-me i llavors em va dir:
-Carinyo, t’estic veient!
Ja em temia el pitjor quan gràcies a Déu que en aquell moment la policia va
entrar per la porta i el va detenir.
Avui per fi és el dia de la seva execució, però “aquella” imatge de la matança
dels meus pares, del meu germà, mai no s’esborrarà de la meva ment.
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bril és una xica de 15 anys que va a 4t d’ESO i viu a la Malvarosa, València.
No és com les altres xiques. Els seus pares li han donat una educació sexual
diferent.
Tot comença quan, a l’inici de curs, Abril diu a classe de Biologia que es
masturba.
Principalment, això de la masturbació és un marc per a parlar de com la gent
d’avui en dia veiem la sexualitat, de com els adults, els adolescents, els xics i les
xiques tenim formes de pensar diferents.
En general, les xiques no hi parlem perquè tenim por de ser jutjades. Per
altra banda, per als xics, parlar de la masturbació, de amb quantes xiques s’han gitat
o de qui ho ha fet el primer és om una prova de la seua masculinitat.
Tots som sexuals des que naixem, però sembla que els adults pensen que no
som suficientment responsables.
De tot açò parla el llibre: de les diferents formes de pensar, del sexe a totes
les edats, de la discriminació a les persones homosexuals i, encara en el segle XXI, del
poc respecte que tenen alguns homes per les dones.
És una novel.la molt realista i pot ser llegida a qualsevol edat.
Us la recomanem!
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Els vampirs tornen amb gran èxit.
Primer les novel.les, ara les pel.lícules.

Crepús
púsculo
Cre
pús
culo
Aplega al nostre país la novel·la que més
èxit ha tingut a nivell internacional.
Esta història d’amor perillós o impossible
entre una jove adolescent i un bellíssim vampir, d’
eterns 17 anys, és una història d’amor, passió,
aventures i intriga, on l’ humor i l’ acció no faltaran
en cap moment.
Quan Isabella Swan es trasllada a Forks,
pensava que anava a ser del més avorrit, però la seva
vida va fer un gir excitant i aterrador en quant va
conèixer el misteriós i seductor Edward Cullen. Fins
a aquell moment Edward havia fet tot el possible
per mantindre en secret la seva identitat vampírica,
però ara ha decidit no evitar més l’ atracció que
sent per Isabella; ningú estarà segur, sobretot
Isabella, la persona que més vol Edward.

Luna nueva
Luna nueva és la continuació de Crepúsculo,si en Crepúsculo vam viure una
història d´amor sobrenatural en aquesta novel·la sentirem el dolor de la separació,
el reencontre amb Jacob Black i la misteriosa estància dels llops als boscos de
Forks, la terrorífica amenaça d’ una vampiressa venjativa i un encontre
deliciosament terrorífic amb la família de vampirs d’ Itàlia, els Vulturis.
Apassionant, trista, plena d’ acció, és una combinació d’emocions i entreteniments.
Esàas preparat per a la història d’amor més adictiva i perillosa mai coneguda?

Eclipse
En Eclipse Bella, es troba de nou en un perill molt greu: una sèrie de
misteriosos assassinats estan sembrant el pànic en Forks, i hi ha un ser maligne,
sedent de venjança. Al parèixer la que està darrere de tots ells és Victòria, la seva
antiga enemiga. Però el perill no solament età fora també al cor de Bella que pareix
trair-la i conduir-la als braços de Jacob Black. A més els Vulturis s´aproximen per
fer complir les seves lleis: Destruir a qualsevol humà que sàpiga el secret del
“freds”. Per a enfrontar-se als Vulturis els Cullen i els licàntrops decideixen
segellar un pacte. Emoció,romanç, aventura i una història que manté un suspens
continu escrit per la creadora juvenil del moment.
Vos podem avançar que s´estrenarà al 2010!
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Amanecer
Aquest llibre es divideix en tres parts
1. Contada per Bella humana: Narra la
boda i la lluna de mel, el viatge de nuvis a illa
Esme .Edward complix amb la seua part del
tracte posterior a la boda i després d’ uns
dies Bella descobreix que està embarassada..
2. Contada per Jacob: tot el que passa
des de la perspectiva de Jacob Black. Bella
dóna a llum a una xiqueta que és meitat vampir
meitat humana anomenada Reneesme.
3. Contada de nou per Bella: Bella es
transformada en vampir per salvar la seua
vida i regenerar el seu cos, a causa del part.
Irina, del clan mes agermanat dels
Cullen veu a Renesmee al bosc i pensa
precipitadament que és una xiqueta immortal.
Els Vulturis són avistas i planegen matar a
Reneesme i als Cullen, responsables del crim.

Stephanie Meyer. L’autora
Stephenie Meyer va nàixer el 24 de desembre a Connecticut en 1973.
Meyer és la segona de sis germans (tres germanes i tres germans). Quant
estudiava al institut li van donar al premi Nacional al Mèrit Escolar, que va utilitzar
per a pagar la entrada a la universitat Brigham Young, en Utah.
És llicenciada en Filologia Anglesa. Actualment viu en Phoenix, Arizona , amb el seu
home i els seus tres fills.
Després de la seua publicació de Crepúsculo, Stephenie Meyer va ser
elegida per els llibrers com una autora més prometedora del any 2005, en
Publisher´s Weekly.

Midnight Sun
És l’anticipada novel·la acompanyant del llibre Crepúsculo, on se relaten els
esdeveniments de Crepúsculo desde la perspectiva d’Edward Cullen, en lloc de Bella
Swan. Meyer ha declarat que Crepúsculo és l´únic llibre de la saga que planeja
tornar a narrar des de la perspectiva d’Edward. Per a donar-li una millor idea del
personatge d’Edward, Meyer li va permetre a Catherine Hardwicke, la directora de
l’adaptació cinematogràfica de Crepúsculo, i a Robert Pattinson , el actor que
interpreta a Edward, llegir alguns capítols de la novel·la mentre filmaven la
pel·lícula per a que li donara una idea de perquè actuava d’aquella manera.
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M’agrada
fer
petites figures de
plastilina, i és una
cosa que se’m dona
bastant bé.
Vaig començar
l’abril d’aquest any,
perquè no tenia res a
fer i vaig recordar
que
guardava
plastilina a l’armari.
L’ós panda és el
primer que vaig fer.
Les
faig
per
a
quedar-me-les
i
deixar-les en un prestatge o per regalar-les als meus amics.
Tinc pensat fer una pel·lícula curta amb fotos de les figures algun
estiu, per provar-ho.
Aquest és el tutorial d’una d’elles:

1

2

4

3

5

Una pel·lícula: La novia cadáver.
Un llibre: Buscador de la verdad.
Una cançó: “Flightless Bird, American Mouth”.
Un color: Blau.
Estic llegint: Amanecer.
Un defecte: Sóc molt tímida.
Una virtut: Trec bones notes estudiant poc en
moltes assignatures.
Un dia de la setmana: Dissabte.
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agrada molt fer
esport, i molt més l’atletisme
Vaig començar a
practicar-lo als 10 anys, però
abans d’això anava al futbol
fins que mon pare em va
suggerir que anara a atletisme
perquè m’agradava més
córrer que jugar. Em van
apuntar al “Club d’Atletisme
Sant Vicent” i vaig estar dos
anys ,després em vaig passar al “Club Atletisme Sant Joan” en el qual
estic ara.
Després de mig any de començar ja estava classificat per al
campionat autonòmic de la Comunitat Valenciana. En aquest campionat
vaig quedar 1r en triple salt i 3r en longitud.
També he participat en campionats provincials, campionats entre
comunitats i campionats nacionals.
En el campionat nacional vaig quedar 10é en la prova de llançament
de javelina.
Espere que l’any que ve siga igual o millor.

Admire: Els esportistes que s’esforcen per a aconseguir el que volen..
Un color: el verd.
Un somni: Ser un esportista olímpic.
Ara estic llegint: La fàbrica de Gemma Pasqual.
Una mania: Posar-me a fer estiraments en qualsevol moment.
Una virtut: Sóc molt competitiu.
Un defecte: No em surten les coses a la primera.
Un dia de la setmana: Divendres.
Estic enganxat: A l’atletisme.
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Envia’ns la solució als dos
enigmes abans del 31 de
gener
del
2010
a
larevista05@hotmail.com i
participa en el sorteig
d’una càmera fotogràfica,
entre tots aquells que els
hagen encertats. Posa el
teu nom, cognoms i curs,
“asclamàgic” en Assumpte i
la solució als dos enigmes.

Aquesta càmera pot
ser teua! No deixes
passar l’oportunitat!

Quin número és?
• És un número de tres xifres.
• La xifra de les desenes és igual al doble de la
corresponent a les unitats.
• La suma de totes les seves xifres és igual a 11.
• És més gran que 200.
• És més petit que 300.

L’enigma de la mare i el fill
Dues persones es troben a l’entrada d’un parc
temàtic. Una d’elles és la mare del fill de l’altra
persona. És possible que siga cert?
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Una mare li diu al seu fill:
Una xica molt rebel i molt liberal, entra a un bar
U
completament
nua. Es posa davant del cambrer i li diu:
- Done’m una cervesa ben gelada!--Alelshores, e l cambrer es queda mirant-la sense
moure’s.
- Què passa ? –diu ella. Mai no ha vist una dona nua?
- Moltes vegades! –diu el cambrer.
- I aleshores què mira??
- Vull veure d’on traurà els diners per pagar la
cervesa!

-Pepe! Alça’t del llit que has d’anar
al col·legi!
-No vull –li respon el fill.
-Pepe, no m’obligues a dir-t’ho una
altra vegada!
-A veure, digues-me tres bones
causes per les quals he d’anar al
col·legi i.
-Una: són les nou i cinc del matí.
Dues: tens 40 anys, i tercera: ets el
director del col·legi.

Contat per Mireia Fuentes -2n B

Contat per Raquel Romero – 2n B

Un home li diu a un nen que passeja el
seu gos:
-De quina raça és el seu gos?
-Un gos policia.
-Doncs no ho sembla gens ni mica.
-Ja, és que és de la policia secreta.
Contat per Noelia Domínguez – 2n B

Un passatger li toca l’espatla al
taxista per fer-li una pregunta.
El taxista es posa a cridar, perd
el control del cotxe, gairebé xoca
amb un camió, puja a la vorera i
es fica a un aparador trossejant
els vidres.
Per un moment no se sent res
al taxi, fins que el taxista diu:
-Mire ,amic, mai no feu axiò
una altra vegada! Gairebé em
mata de l’ensurt!
El passatger li demana
disculpes i li diu:
-No he pensat que s’anés a
espantar tant si li tocava l’espatla.
I el taxista respon:
-El que passa és que és el meu
primer dia de faena com a taxista.
-I què feia abans?
-Vaig ser xofer de carrossa
funerària durant 25 anys.

Un home arriba a la seua casa i després del
treball li diu la seua dona:
-Estimat, pots arreglar la cisterna?
-Estimada, jo sóc fontaner? A que no?
Aleshores... –li contesta el seu marit.
Al dia següent l’home arriba del seu treball i li
diu la dona:
-Estimat, pots arreglar la cadira?
-Estimada, jo sóc fuster? A que no? Aleshores...–
Li respon el seu marit.
A l’altre dia quan torna l’home del treball veu
que la cisterna i la cadira ja estan arreglades i li
pregunta a la seua esposa:
-Han vingut el fontaner i el fuster?
-No ho ha arreglat el veí –li contesta la dona.
-T’ha costat car?
-No m’ha donat a triar entre fer-li un pastís o
l’amor.
Aleshores el marit enfadat li diu:
-Li has fet el pastís, veritat?
-A veure... estimat. Jo sóc pastissera? A que no?
Aleshores...
Contat per Tatiana Bresó – 2n B

Contat per Laia Cortina – 2n B
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Un pare i el seu fill estan a les portes
del Corte Inglés i li diu el fill:
-Pare t’has adonat que fa tres
mesos et van furtar la targeta de
crèdit del Corte Inglés i encara no ho
has denunciat?
-Si fill ja ho sé, però és que com
que el lladre gasta menys que ta
mare…
Contat per Miranda Azorín – 2n B

El professor reparteix les notes de l’últim
examen:
-Pere, un deu.
-Carles, un zero.
-I per què a mi un zero?
-Perquè t’has copia de Carles.
-I vosté com sap això?
Perquè les primeres quatre preguntes són iguals,
i en l’última, Carles va respondre: “No sé la solució”, i
tu has posat: “Jo tampoc”.
Contat per Livia Helen Schuler – 2n D

Açò és un mosquit que li pregunta a sa mare:
-Mare, Mare! Puc anar de passeig?
-Sí, fill. Però vigila, eh?
Desprès d’una estona, el fill torna a casa mol
content:
-M’ho he passat molt bé! He fet molts amics! Allà
on anava m’aplaudien.
Contat per Aurora Bonet - 2n B

Això és un borratxo que va per
l’autopista a les 5 de la matinada, pel
carril contrari, i escolta per la ràdio:
-Atenció, atenció a tots els usuaris
de l’autopista A-7, hi ha un conductor
que circula pel carril contrari...
-I el borratxo diu:
-Ostres aquesta policia, jo no pare
de veure’n i ells només en troben un.

Un home va ser operat d’apendicitis i li
va preguntar al metge:
-Després de l’operació podré tocar
la guitarra?
-Clar que sí.
-Que bé! Mai no havia sabut tocarla.
Contat per Marta García – 2n B

Contat per Mireia Fuentes – 2n B
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Ingredients
-Mig quilo d’ametla molta
-300 grams de sucre
-Una creïlla del tamany d’un ou
-4 rovells d’ou
-Un pot de cabell d’àngel

Procediments
Ratlleu la creïlla i afegiu el sucre. Pasteu-ho amb dos rovells d’ou. Després afegiu els rovells
que queden i l’ametla.

S’escampa sobre paper vegetal per a forn donant-li forma de cilindre arredonit.

Feu un tall enmig, tot al llarg i poseu el cabell d’àngel.

Després es torna a tancar fent pessigadetes. Treballeu amb la mà banyada amb aigua per que
la massa no s’apegue.
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Fiqueu-ho durant 10 minuts en un forn precalfat a 130ºC.

Una vegada fet i gelat es pot amelar amb almívar espés d’aigua i sucre, per a que quede blanc
per dalt.

Aurora Bonet Bertoa, Alba García Martínez i Laia Cortina Jarque; 2n ESO-B
Recepta facilitada per Júlia Miquel, de l’antiga Pastisseria Miquel d’Elx.
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• 3 cullerades d'oli
d'oliva o de gira-sol
• 75 gr. de sucre
• 2 ous
• 50 gr. de cacau en
pols
• 100 gr. De farina
• 1 cullereta de llevat en
pols
• 1 cullerada de llet
• 1 cullereta de
ratlladura de llimona
• una mica de sal
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Pas 1r
Introduïu la farina en un bol, afegiu
el cacau, el llevat i una mica de sal i
barregeu-ho bé.

Pas 2n
En un altre bol, bateu els ous amb el
sucre, l'oli, la ratlladura de llimona i
la llet fins que estiguen escumosos.
Afegiu la barreja de farina i
removeu-ho tot fins aconseguir una
massa llisa i sense grumolls.

Pas 3r
Ompliu dos motles superposats
de paper arrissat, amb la
preparació fins a 3 / 4 parts del
seu volum i col·loqueu-los en la
safata del forn. Enforneu les
magdalenes a 180º fins que
hagen doblat el seu volum i en
punxar-les amb un escuradents aquest surta sec.

Pas 4t
Una vegada fetes deixeu-les
refredar...
I A MENJAR!!!
BON PROFIT!!!
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HOROSCOPS
TAURE
Del 21 d'abril al 21 de maig.
Dos fets primordials haurà en la teva vida: la teva família, que no fa més que reclamar-te
perquè passes més temps amb ella, i els estudis, en els quals estàs que t’ixes. Amb el teu
noi/a encara que us veureu menys, la cosa anirà millor, sobretot en el terreny sexual, però
encara teniu algunes diferències. Per cert, alerta amb enamorar-te a primera vista,
després te’n duràs una decepció…

PEIXOS
Del 19 de febrer al 20 de març
Cal veure com estem… ni escoltes, ni dónes explicacions, ni dius el que et passa. Així, Com
vols que el teu noi/a o aquesta persona que t'agrada es fixi en tu? Ix, diverteix-te els caps
de setmana i deixa els mals rotllos. Al final tornaràs a gaudir de la vida.

ARIES
Del 21 de març al 20 d'abril
Aquest mes ho passaràs un poc mal en l’insti, ja que tens milers de coses a fer que no
surten com tu vols. Si són treballs en grup, no siguis injust/a i no li passes la culpa a la
resta. En quant a l'amor, la cosa pinta millor, ja que coneixeràs a algú molt divertit que
et farà gaudir. Això si no tens noi/a, clar… que ho vols tot.

BESSONS
Del 22 de maig al 21 de juny
Sí, ja sabem que tens mil plans al cap, però calma, primer pensa i després actua. Que
t'agrada algú? Doncs trenca't el cap per a conquistar-lo i després ataca. El mateix et
passa a casa, que ja no sabràs que fer per a lliurar-te dels pesats del teu germans
petits… encara sort que a nivell econòmic t'aniran millor les coses. Et tocarà fer de
cangur?

CAPrICORN
22 de desembre al 20 de gener
Això que estàs fent a esquena del teu noi/a no està gens bé. Tard o d'hora s'assabentarà i
s’ho prendrà bastant malament. Encara sort que gràcies a les teves armes de seducció
aconseguiràs que mengi de nou de la teva mà. Els/Les que estigueu solters lligareu un munt i
tindreu bastants rotllets. Gens habitual en tu, així que gaudeix sense remordiments! No tot
va a ser amor seriós…

AQUARI
21 de gener 18 de febrer
Discuteixes amb els teus pares, et baralles amb els teus germans… normal que estiguis
dels nervis, així que o baixes aquests fums i deixes de pensar que el món està a la teva
contra o no te’n sortiràs mai amb la teva. On tampoc dónes la talla és en l’insti, ja que
estaràs un poc vague. Encara sort que en el teu cas viuràs moments molt romàntics en
l'amor.
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SAGITARI
Del 23 de novembre al 21 de desembre
En aquests moments, l'amistat serà el que mes ocupi el teu temps. D'una banda, els teus
col·legues seran els teus màxims confidents i t'ajudaran en tot el que necessitis, però
per un altre, estaràs enmig de dos d'ells que estaran de mal rotllo Quant a l'amor, se't
veu molt il·lusionat/ada, però bastant poc passional. Ai, Sagitari amb el que el teu ets…

ESCORPÍ
Del 24 d'octubre al 22 de novembre
Aquest mes toca viure noves experiències, i és que t'escaurà fenomenal sortir molt
amb gent variada i apuntar-te a mil coses, ja que a més d'aprendre, ho passaràs
fenomenal. Amb tant ocasió, l'amor el tens paradet i estàs un poc fred/a. Esperem que
a la fi de mes, la cosa s'animi un poc.

VERGE
Del 24 d'agost al 23 de setembre
Sí, ja sabem que això que tens tantes ganes que passi no arriba, però si perds la
paciència segur que no ho aconsegueixes. Si és per les mates, que no t'entren, busca't
un profe i fica-li canya, però si és algú que vols que caigui en les teues xarxes, no ho
farà aquest mes, però no et donis per vençut/da. Tot arriba…

LLEÓ
Del 23 de juliol al 23 d'agost
Lleó, no et reconec. Nerviós, tibant, callat… tot et preocupa, sobretot els exàmens, que
no et surten com volguessis. Per a superar-lo et refugies en aquest nou amor, que va a
resultar ser mes seriós del que pensaves. Ja sabem que et costa, però, per què no li
dius que et té boig/ boja?

BALANCES
Del 24 de setembre al 23 d'octubre
Tan aplicat/da que ets, i algú vol posar-te la traveta en l'institut, doncs no ho
permetes i lluita amb ungles i dents pel teu treball, mentre, no sembles un piloteta…
d'altra banda, no t’estàs descurant un poc? Ix de compres i cerca alguna cosa que et
sente bé, si no, com vols conquistar a aquest noi/a? no tot va a ser estudiar…

CRANC
Del 22 de juny al 22 de juliol
Sí, que ets molt bo i no vas a fer res dolent, però els teus pares segueixen tretze
són tretze amb això de les sortides nocturnes. En comptes d'agafar-te una
rabieta, asseu-te i parla amb ells, segur que traient el teu enorme costat sensible
els toques el seu cor. Lligaràs molt però gens seriós… per cert, si el teu millor
amic/ga es fa un/a nuvi/a, alegra't per /ella!!

Fet per: Andrea Martínez Blasco
1-A (BATX.)
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AVUI VOS PRESENTAREM EL NOSTRE
TREBALL-VIDEO PER LA NOSTRE
RECUPACIÓ DE VALENCIÁ D’AQUEST
TRIMETRE

REC

AMB VOSALTRES LES DUES NOTES
MÉS BAIXES DE CLASSE,
VOS PRESENTEM AL SENYOR TRUJE
Y AL SENYOR LULU...

REC

COMENCEM AMB ELS
INTEGRANTS DEL
TREBALL...

AMB UN 3,5 DE NOTA MITJANA
I POQUES GANES DE FER DEVRES
ACÍ ESTA JAIME...

REC

AMB UN 4 DE NOTA EN LA
EVALUACIÓ ESTÁ EL SENYOR
SÁNCHEZ

REC

UFFF...
NO MÉS MENJAR

HI HA MÉS GENT PERO
COM NO HAN SUSPENS
NO FA FALTA QUE ELS
PRESENTEM

EH, SERGIO, VOLS EIXIR
EN EL VíDEO?
AIXI RECUPERES TU TAMBÉ

NI SE T’ACUDisca
GRAvARBE...!

MICKEY, QUEDA POC TEMPS
PER LES CAMPANADES!

CREC QUE NO
VOL EIXIR

JA ESTEM A POCS SEGONS
DE QUE COMENCE AQUESt
ANY NOU 2010!

REC

HE DIT QUE NO
EM GRAveS!

Hi comencem!

CAG!

jaime!

CAG!

PTOW!

CAG!
CAG!

GRRRRRRR

ohh
Altra vegada...

IIIC!

vaig dir
que no
em gravs...

REC

REC

