Núm. 22 tercer trimestre del curs 2011/12

2

Editorial.

3-4 ”És molt típic
anar a cantar als
karaokes”.Entrevista

emocions. Carlos
Pérez.

Canterville.

Mariana Jerez.

15-16 Trobada
d’escoles en
valencià.

5

17

”Vaig aprendre
valencià per volutat
d’integrar-me.
Entrevista. Helena

Miaralles.

6 El meu primer any
a l’institut. Mercé Lillo.
7 ”Doneu el millor de
vosaltres perquè tot
esforç té
recompensa. Mraciela

Saber diferenciar
entre una persona i
un bitllet. M. Dolores
Gutiérrez.

18

29 El fantasma de
30 ”El crimen de
lord Arthur Saville”.

31

l’home de la
maleta. Livia Helen
Schuler.

32-33 Teatre.

Dia de vaga. José

A. Pujalte.

19 Avantatges
econòmics per als
culpables de la crisi.
Irene Corredor.

20

34

Unió esportiva
Gimnàstica de Sant
Vicent. Ràdio
Nacional la Urba.

35 De major vull ser
educat. AJosé M.

Botella.

La crisi
econòmica. Cristinaa

Tárrega.

8-9 Excursió a

Miguélez.

36

21

37-38 Acudits.

Sagunt.

10 ”La carn és més
fluixa que abans.
Entrevista. Andrés Bay.
11”M’hagués
agradat jugar al
futbol actual”.
Entrevista. Iñaqui
Requena.

12 ”Cada any calia
desarmar el submarí
per complet”.
Entrevista. Salvador
Pérez.

13 Digues-me què
somies i et diré qui
eres. Mercedes Juan.

14 Associem els

Passat i present
de la C. V. Alva

Asclamàgic.

Gonzàlez.

39

22

Bucur.

Cortina.

40

Les retallades
pressupostàries. Laia

23

Crocodrilii. Maria

Coca amb
tonyina. Carolina

De pel·lícula.

Sánchez.

Belén Cortés.

24 I si no?. Fco.
Gosálbez.

41 Avorrits a
l’estiu? Impossible.
Esther Marhuenda.

25 5%. José A. Marín.
26

Memòria
Històrica. José M.
Santacreu.

27-28 “Coolman y
yo”. Esther Terol.

colors a les

1

42-44

Horòscops.

Joan Quirant.

45-46

Còmic. Celia
Ponce i Estela Richart.

Núm. 22 tercer trimestre del curs 2011/12

“Con la que està
cayendo”
Indignació,
desil·lusió,
confusió,
incertesa, angoixa, esgotament, cabreig,
expectació, desassossec, angúnia, ràbia,
desencant, inseguretat, espant, exasperació,
irritació, enuig,
esverament, dubte i
empipament, con la que està cayendo.
Con la que està cayendo... còlera,
perplexitat,
ambigüitat,
ira,
malestar,
opressió, repugnància, esglai, cruiximent,
desengany, inestabilitat, odi, esgotament,
fatiga, impotència, arravatament, fòbia,
cansament, decepció i astorament.
No estan totes les que són, ni són
totes les que estan, per la qual cosa t’animem
a que tu mateix acabes aquesta editorial
afegint o suprimint aquelles paraules que
cregues que sobren o pel contrari trobes a
faltar.
Tant a uns com a altres us desitgem
que passeu unes bones vacances estiuenques i
fins el curs que ve.

Bones vacances a tots i a
totes!!
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Hola, Zaira. Com van ser els
teus primers dia a Espanya?
Molt bé! Quan vaig arribar a
Espanya, després de tretze hores
d’avió, vaig adonar-me que la
gent era molt oberta i simpàtica.
A més, una setmana després
d’arribar vaig començar les classes
a la universitat i em van agradar
molt els meus companys.
Per què vas decidir estudiar
espanyol i no un altre idioma?
Jo volia estudiar anglès,
però la meua nota no arribava a la
que es demanava. Allí la
puntuació es posa des de l’1 fins
al 9. L’1 és l’equivalent al 10 en
Espanya. Per a estudiar anglès a la
universitat em demanaven un
tres, i com que jo tenia un tres i
mig
vaig
decidir
estudiar
espanyol.

Zaira és una
estudiant coreana que
va arribar a Espanya el
25 de juliol. Després
de fer els seus
exàmens d’espanyol a
finals de maig tornarà
en juny al seu país, on
estudia
filologia
hispànica.
A
continuació, anem a
preguntar-li com és el
sistema educatiu a
Corea del Sud i què en
pensa del que hi ha a
Espanya.

passar més temps.
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Què et van parèixer
les
classes
a
la
universitat?
Era un poc difícil al
principi, perquè jo tan
sols
havia
estudiat
espanyol durant un any i
mig a la universitat de
Corea. De tota manera,
aquí tots els mesos ens
feien un examen per a
pujar de nivell i, per tant,
els meus companys i jo
vam
pujar
molt
ràpidament de nivell en
uns pocs mesos. El
problema és que en un
mes no es pot aprendre
molt i crec que és un
sistema massa ràpid. Per
a pujar de nivell hauria de
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Què penses del sistema educatiu
espanyol? Es pareix al Coreà?
Pense que el sistema espanyol és
millor que el coreà perquè allà tenim dos
semestres, de quatre mesos lectius cadascú,
i hem de fer dos rondes d’exàmens cada
semestre. A Espanya pense que és més just
perquè els estudiants no s’ho juguen tot a
un examen. A més, allà anem a l’institut a
les huit del matí i després de les classes, que
terminen a les sis de la vesprada, anem a
alguna acadèmia fins a les deu de la nit. Tan
sols descansem el diumenge, encara que a
les vacances és obligatori anar tots els
diumenges a classe.
A quina edat es comença a estudiar a
Corea? Fins a quan és obligatori estudiar?
Allí els xiquets van a preescolar als
tres anys, i és obligatori estudiar fins als
setze. A l’escola i a preescolar tenen un
horari molt més reduït i l’educació és
gratuïta fins a batxiller. Els llibres són més
barats que a Espanya, però els adults tan
sols tenen un fill o dos perquè els han de
donar diners tots els dies per a pagar les
acadèmies i és molt car pagar durant tants
anys l’educació dels fills.
A partir de quina edat poden treballar
els joves?
Poden treballar a partir dels setze anys,
però els pares no volen perquè els estudis
no et deixen temps per a treballar. De tota
manera, els estudiants poden triar entre fer
batxillerat o anar a la formació professional,
que té un horari més reduït i permet als
estudiants treballar i estudiar alhora.
Quina cosa canviaries del sistema
Coreà?
Canviaria la duració de les classes. El
temps d’estudi és molt llarg i els estudiants
quasi no dormen. A més, molts estudiants se
suïciden perquè quan arriben a la universitat
tenen més temps lliure i no saben què fer en
la seua vida. Corea del Sud és el segon país
del món, després dels Estats Units, en què se
suïciden més estudiants. Per això, el govern
ha deixat que un dissabte cada dos
setmanes descansem de les classes, però
crec que no és suficient.
I quina cosa canviaries del sistema
espanyol?

Canviaria el temps que deixen als
estudiants de batxiller per a preparar la
selectivitat. A Corea del Sud ens deixen
quatre mesos per a estudiar, i a Espanya els
estudiants tan sols tenen dos setmanes.
Cóm és la relació del teu país amb
Corea del Nord?
El govern de Corea del Sud vol
acostar-se a Corea del Nord i li dóna ajudes
econòmiques i d’altres tipus perquè la
situació econòmica de Corea del Nord està
malament. D’altra banda, els ciutadans de
Corea del Nord volen passar la frontera i
anar a viure al Sud, però els duaners del seu
país els disparen perquè està prohibit eixir.
Alguns, fins i tot, van a Xina i des d’allà volen
viatjar a Corea del Sud, però moltes vegades
la policia xinesa els retorna a Corea del
Nord.
Cóm és el mode de vida a Corea del
Sud? Són els coreans tan oberts com els
espanyols?
Els coreans del sud són oberts, però no
tant com els espanyols. La gent treballa i
estudia molt i, quan arriben a la universitat,
els estudiants es prenen un any sabàtic per a
viatjar pel món. De tota manera, als coreans
ens agrada molt divertir-nos i beure alcohol.
A més, és molt típic anar a cantar al
karaoke. No està permès beure alcohol
abans del dihuit anys, per tant quan els
joves arriben a la universitat beuen molt i,
fins i tot ,alguns se suïciden d’aquesta
manera. El divendres és el dia en què ixen a
festejar els estudiants, per això en
diuen“Divendres de foc”. Allà tots els bars i
els restaurants tanquen a les dos del matí, i
les discoteques tanquen a les set. Vaig estar
molt sorpresa quan en arribar a Espanya
vaig veure que els restaurants tanquen tan
prompte!
I l’entorn familiar?
La família és molt important a Corea.
Sempre fem reunions familiars per al Nadal
o quan és l’aniversari d’algun membre. Les
famílies són molt petites, perquè de mitja un
fill ha d’estudiar durant vint anys, i pagar
això és molt car. Les famílies tenen un fill o
dos com a molt. A més, no és comú veure
bessons a Corea.
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Aquesta
entrevista
pretén mostrar com
l’aprenentatge
del
valencià i el seu ús
social és més fàcil del
que sembla; l’única
condició que requereix
és que el context
social i cultural valore
positivament l’ús del
valencià com a vehicle
habitual
de
comunicació.

-Quin és el
seu nom?
-Jesús
Sánchez.
-Quina edat
té?
-62 anys.
-On
va
nàixer?
-Vaig nàixer a
Torralba de Calatrava, província de Ciudad
Real, Comunitat Autònoma de Castella La
Manxa.
-Des de quan resideix a la comarca de
l’Alacantí?
-Des dels 13 anys. Els meus pares hagueren
d’emigrar de la terra on vam nàixer per
raons de caràcter laboral en la recerca d’un
futur més pròsper que, en aquells temps, la
meua terra no oferia. Després d’una
temporada curta a Bilbao, al País Basc, ens
traslladaren definitivament a Alacant on van
fer noves arrels.
-Com és que va aprendre el valencià en una
ciutat on des de la Guerra Civil espanyola el
valencià ha perdut presència en el carrer?
-Això que dius és veritat, però en aquell
temps la gent major parlava habitualment en
valencià i com que jo treballava en una
botiga de recanvis de cotxe, em parlaven en
valencià, i, a poc a poc, em vaig decidir a
parlar jo, i fins ara. En una primera etapa
parava molta atenció a saber el significat de
les paraules i com es pronunciaven, per a
després llançar-me a parlar jo en valencià.
-Li va costar molt aprendre el valencià?
-No, quasi sense adonar-me’n em vaig veure
parlant jo mateix el valencià. Com tot en la
vida, el més difícil es començar a parlar, per
la vergonya a equivocar-te més que una altra
cosa, però una volta comences a parlar
t’adones que millores dia a dia, tant en el

vocabulari
com
en
l’entonació i això t’anima
a seguir endavant.
-Per què va aprendre el valencià si no era
necessari per a comunicar-se?
-Per ser i sentir-me una persona més i
indiferenciada entre les persones del
territori que m’havia acollit de bon grau va
ser el motiu principal per aprendre el
valencià i viure com els valencians. Aquesta
voluntat d’integrar-me en el lloc on anava a
construir el meu futur passava per adaptarme positivament al nou context cultural i
aprendre tot allò que m’oferia. Ja en aquell
temps em vaig adonar que la gent major que
parlava valencià ho feia amb una altra gent
major però molt menys amb els joves, cosa
que ha acabat perquè ja no s’escolte el
valencià en els carrers d’Alacant. Cada
persona major que mor fa morir un tros del
valencià al carrer.
-En l’actualitat, en quins contextos utilitza el
valencià?
-Encara que semble mentida hui en dia
només parle valencià amb algun company
del treball, per cert més jove que jo, ja que la
pràctica totalitat de la gent en el carrer parla
en castellà encara que a casa i amb el cercle
reduït d’amics parle valencià. Els companys
amb qui parle en valencià són persones amb
una clara consciència valencianista, que
consideren que el futur del valencià sobretot
depén bàsicament de la voluntat dels
valencians i de la seua consciència de poble.
-Creu que es possible que es recupere el
valencià en el carrer?
-Crec que hui en dia és molt difícil, ja que el
desenvolupament de les noves tecnologies
fa que les llengües minoritàries ho tinguen
més difícil que mai. En l’actualitat saber
anglés i castellà s’ha convertit en una
prioritat que ofega la resta de llengües
d’Espanya.

5

Núm. 22 tercer trimestre del curs 2011/12

A principi de setembre, començava a plantejar-me coma
anava a ser l’institut. A mi m’havien dit que anava a ser un canvi
molt gran i que segurament em pareixeria molt diferent del col·legi.
A la meitat de setembre vam anar a veure en quina classe
ens h avia tocat i, per sort, em va tocar 1r A on coneixia a més de la
meitat ja que eren del meu col·legi.
El dia de la presentació em va agradar, perquè em vaig
adonar que ja anava a formar part d’un nou lloc. El tutor ens va
explicar totes les normes i les condicions i ens va donar el nostre horari.
El primer dia, la veritat, va ser un poc inquiet, perquè no vam tindre a alguns
professors i vam poder
conèixer millor els que
anaven a ser els nostres
companys. Durant la
“...per a saber el
primera setmana els
professors
ens deien
que et trobaràs a
els materials, els llibres,
com anaven a ser les
l’institut, has de passar
classes i, sobretot, la
seua forma d’explicarper aqueixos moments
nos els continguts.
i no fer-li cas a la gent
Desp´res tot va
anar calmant-se, ja
que s’anticipa dient
començàvem a tindre
deures i exàmens i
tornava la rutina com al
col·legi. Així ha passat
que l’institut és molt
el temps fins que hem
arribat a la fi del curs i
diferent.”
m’he adonat de moltes
coses. La primera és
que la gent exagera un
poc quan diu que el
canvi és brutal, i la segona és que encara que els companys estiguen en diferents,
l’amistat no té perquè canviar.
El que més recorde d’aquest curs és com de bé que m’ho he passat i les rises
que hem tingut tots junts. És una experiència agradable de recordar per a sempre.
El meu consell que li done a tots els nous alumnes que hagen de passar per
aquest canvi, és que per a saber el que et trobaràs a l’institut, has de passar per
aqueixos moments i no fer-li cas a la gent que s’anticipa dient que l’institut és molt
diferent.
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Com passa el temps! Me’n recorde quan vam començar les
classes al setembre, el dia de la presentació i sobretot quan vaig
entrar a la nova classe de 2n de batxillerat E amb els meus
companys de l’any passat. Tots junts començàvem un nou repte en
la nostra vida: superar el curs i traure la millor nota possible, passar
selectivitat i entrar en la carrera que volem.
Era l’últim curs a l’institut i segons tota la gent, tant els
professors com antics alumnes el més difícil. I Així ha estat, el curs
més difícil i més estressant que he cursat.
Per això he pensat de fer un breu resum i explicar als futurs
alumnes com ha sigut el curs durant aquest any:
El primer trimestre no és molt més difícil que 1r de batxiller,
comencem lentament, sense pressa però tampoc sense pausa, quan
te n’adones ja ha passat el trimestre i arriben les notes, t’envien
molts deures per a Nadal, els quals la majoria fem els últim dies de
pressa i corrent i arribem estressats.
Al segon trimestre comença un trimestre llarg i bastant dur. En
aquest trimestre ja veus el que és segon de batxillerat ja que tens
quantitat d’exàmens, treballs, exposicions etc. També els exàmens
globals tenen més matèria i la situació comença a complicar-se
bastant. Quan acabes el trimestre comencen vacances de mona i
moros i cristians plenes de treballs i de deures, però quan arribes a
les classes et trobes amb tots el exàmens finals damunt teua.
En fi és un curs intens però curt i que a mi se m’ha passat
volant.
En la meua opinió jo de vosaltres me’l curraria bé i m’esforçaria
molt. Doneu el millor de vosaltres perquè tot esforç té la seua
recompensa.
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-Quant de temps dus treballant en el
Mercat?
-Doncs en aquests moments 56 anys.
-Com creus que ha canviat el mercat en
general des de llavors fins ara?
-Normalment si un sap treballar, té sempre
la seva mateixa marxa i si a més du anys
treballant en el Mercat, doncs funciona. Qui
arriba nou ho té més difícil i fins i tot pot
tancar.
-Tractant de temes econòmics, es
guanyaven més diners abans o ara?
-Ara es guanyen més diners pel canvi de
nomeda a euro.
-El tipus de client ha canviat?
-Doncs sí, la immigració es nota i hi ha
molts clients estrangers que en comptes de
demanar una mica de vedella o un
pollastre, demanen moro de vedella,
moltes físceres, ossos...
-La mercaderia és més fàcil d’aconseguir, ha
canviat una mica la forma de comprar-la?
-Ha canviat la qualitat de la
-Doncs abans portaven
Pascual
Bay
és
carn?
animals sencers i ara els
carnisser des de fa ja -La carn ara és més fluixa
porten per peces el que
fa que la tingues en molt,
molt temps. que abans, perquè abans era
tot natural i avui en dia li
qualsevol moment i el
Treballa en el Mercat fiquen coses perquè la carn
que et faça falta.
aguante més, tinga millor
-Ha canviat el teu horari central d'Abastiments
aspecte, coses així.
de treball des que vas d'Alacant.
-Doncs mira, jo pertnac a
començar fins ara?
una família que du diverses
-Ara és des de les 7 del
generacions treballant ací. Va començar el
matí fins a les 3 de la vesprada. Fa 50 anys
meu besavi, després va ser el meu avi,
obríem fins els diumenges i aquest dia ens
després el meu pare, posteriorment vaig
alternàvem per a treballar. Després, amb
ser jo. I ara està amb mi elo meu fill, o siga,
l’obertura de Carrefoures i Mercadones ja
que entre tots duem des de 1880.
va canviar i no s’obri en diumenge.
(Traducció del castellà)
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-Quin va ser el teu primer equip?
-El Gallarta (Biscaia) en categoria juvenil.
-A quina edat més o menys?
-Vaig fitxar a l’agost i al setembre vaig
complir 15 anys.
-Com vas començar a jugar al futbol?
-Vaig començar jugant al barri amb els
meus amics i companys de col·legi. Em van
veure jugar i em van oferir fitxar en l’equip
de Gallarta. Vaig haver de preguntar-li-ho
al meu pare i vaig començar a jugar com a
juvenil en aquest equip.
-Quants anys vas estar jugant com a
jugador professional?
-En total 11 anys: 3 anys en la S.D.
Indautxu, 3 anys en el Mallorca, 1 any en el
C.D. Europa Barcelona i 4 anys en el C.C.
Alabés.
-Quants gols vas ficar com a jugador en el
Mallorca?
-Aproximadament 15 gols.
-Quin era el teu número i el teu nom en
-Com veus el futbol d’avui en dia en
l’equip?
comparació del de la teva època?
-El número depenia de la
-És un canvi radical. Abans
José Ángel Rojo Latorre va
posició que ocupava en
en els entrenaments, per
l’equip però normalment nàixer a Las Carreras- Abanto i
exemple el més important,
era el 10, i el meu nom Ciervaza (Biscaia) el 23 de
era córrer, la força, la
setembre del 1938.
era “Rojo”.
velocitat,
el
baló
Va ser jugador de futbol
-Quina posició ocupaves
pràcticament
no
es
tocava.
professional fins la temporada
en l’equip?
Se
li
donava
més
-Depenia de la necessitat 69-70 i va competir en
importància al físic, al fons
de l’equip en cada diferents equips de diverses
que a les coses tàctiques.
moment però en el categories tant en 2a com en
M’hagués agradat jugar al
Mallorca
C.F. 1a divisió.
futbol actual, es toca més el
normalment
jugava
baló, en definitiva es juga més a futbol.
d’extrem esquerre o lateral esquerre.
-Quin era el teu ídol quan eres jugador?
També he jugat de mitjà volant.
-Di Stefano, sense dubtar-ho.
-Per què vas acabar la teva carrera
-Quin és per a tu el millor jugador d’avui en
futbolística?
dia?
-Jugava en l’Alabés i havia complit ja 31
-Messi, per a mi és el més complet. Té
anys i, amb la defunció del meu pare, la
velocitat, sap esquivar, té gol, treball,
família em necessitava per a col·laborar
suport a companys, força la pèrdua de
amb la botiga que teníem al poble i vaig
balons als contraris... tot.
decidir tornar a casa.
-Quin consell donaries als xiquets que
-Què senties quan jugaves a futbol?
volen ser futbolistes?
-Em sentia molt a gust, content, feliç i
-Veure molt de futbol, vixar-te en els grans
estimat. Tenia la sensació d’un gran
jugadors que t’agraden i sobretot gaudir
amiguisme, supor i ajuda entre tots els
quan tingues la possibilitat de practicar-lo.
components de l’equip.
(Traducció del castellà)
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-Quan i com va arribar a l’Arsenal?
-Vaig arribar l’any 1973, per concurs
oposició.
-Quines eren les seves tasques a
l’Arsenal?
-Vaig treballar com a funcionari civil del
cos d’arsenals, destinat en manteniment
del cos submarí. El treball realitzat
diàriament
era,
reparar
i
fer
manteniment, els primer vint anys,
després als vint anys vaig ser destinat a la
Prefectura Industrial ocupant-me de la
inspecció de treball dels submarins en
l’empresa IZAR, en la qual em dedicava a
fer la gran Carena, que consistia que cada
5 anys calia desarmar el submarí complet
per a la seva revisió i reparació de tots els
seus components. Aquest treball trigava
motors,
electrònics,
electricistes,
en realitzar-se entre 6 mesos i un any.
especialistes en torpedes, fusters, i pintors.
-Abans d’arribar a l’Arsenal a què es
Eren les especialitats que treballaven a
dedicava?
bord a part del personal que
-La meva vida era molt
treballava als tallers.
Juan Pérez és un jubilat
dura, primer vaig ser
-Quan temps solia durar
de Cartagena de 70
aprenent de mecànica i
aquest
desmuntatge
i
després vaig estudiar per a anys, que va ocupar el
arranjament del submarí?
treure’m el títols de seu lloc a l’Arsenal de
-Els més senzills duraven
mestratge industrial. A
entre 25 i 40. I els més
Cartagena amb 33 anys.
partir dels 23 anys vaig
complicats duraven un any.
treballar per compte propi
-Vosté
coneixerà
bé
amb quatre obrers al meu
aquestes màquines, podria donar-nos –en
càrrec en el meu propi taller d’automoció.
una mica més d’informació?
-Quins han estat els moments més difícils
-Un submarí pesa 1767 tones, medeix 67,5
del seu treball?
m. D’eslora per 6,8 de mànega, l’energia és
-La trajectòria més dura del meu treball ha
elèctrica subministrada per bateries, i per a
estat treballar com a mecànic de submarins
recarregar-les, s’usen uns generadors
ja que és un treball dur i molt pesat.
impulsats per motors dièsel. Pot
-Quants operaris componien l’equip que
transportar fins a 50 persones, poden estar
revisava i arreglava els submarins?
com a molt 1 mes baix de l’aigua. Està
-Uns 80 o 90 operaris en manteniment
destinat per a missions de vigilància dels
preventiu.
mars espanyols i auxili, pot submergir-se
-En què estaven especialitzats cadascun i
fins a 300 metres i té capacitat per dur 20
en què estava especialitzat vostè?
torpedos.
-El grup de treball estava compost per
-Quants tallers hi ha a tota Espanya?
equips
especialitzats
en
mecànica,
-Solament l’Arsenal de Cartagena. (Arsenal)
ajustadores, muntadores, especialistes en
base militar de marina.
(Traducció del castellà)
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El somni és un estat de repòs que es caracteritza pel relaxament total del
cos arribant a baixos nivells d’activitat corporal (pressió sanguínia,
respiració...). Durant aquest període apareixen els anomenats “somnis”, que
són les imatges o les escenes que estan relacionades amb les sensacions i els
sentiments que vivim cada dia.
Tots els somnis són interpretables, és a dir, podem trobar els seus
significats. La tasca d’interpretar recau en els components dels somnis, on cada
element significa alguna cosa, sense considerar el subjecte. Primer es
descompon el “relat” en parts i finalment sorgeix la interpretació final. Així, els
elements més destacats que surten als somnis i als malsons són:
•
•

•

•
•
•
•

Famosos: Somiar amb un personatge famós pot significar que experimentaràs
canvis positius en la teua vida, com complir un objectiu personal.
Mort: Somiar amb la
mort d’un ésser estimat
indica que manques
d’un
aspecte
representat
d’eixa
persona. D’altra banda,
també pot indicar que
aquesta persona ja no
influeix en la teua vida.
Arribar tard a un lloc
important: Pot ser que
tingues
falta
de
seguretat i la necessitat
d’invertir més temps en
els teus objectius.
Persecució: La cosa o
persona que et persegueix sol representar un aspecte terrible de la teua
personalitat i cal afrontar-la.
Estar nu en públic: Significa tindre poca seguretat o escassa capacitat per a fer
alguna cosa, normalment produïdes per una baixa autoestima.
Casament: Tal vegada tingues canvis en la teua forma de vida, poden ser
positius o negatius, segons els altres detalls del somni.
Riquesa: Pot ser un avís per a no arriscar en el futur i tindre consciència en els
fets presents.

Ara ja pots somiar!
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“El color és el lloc on el nostre cervell i l’univers s’hi troben ” Paul Cézanne

14

Núm. 22 tercer trimestre del curs 2011/12

15

Núm. 22 tercer trimestre del curs 2011/12

16

Núm. 22 tercer trimestre del curs 2011/12

Per a deixar clara la meua beques no es donarien com fins ara i
opinió vull començar dient que no seria molt més costós del que ja és
estic d’acord amb la futura fer-se’n amb una.
A pesar de tot puc entendre
privatització de les universitats que el
govern vol imposar al 2015 i que no que tal com va la cosa sembla que no
és més que una estratègia per a hi ha cap altra solució i que aquest és
donar rendibilitat econòmica als el futur que a molts estudiants ens
està tocant: retallades en educació i
pressupostos universitaris.
Els motius pels quals no dificultats per a accedir a una
suporte aquesta idea són perquè educació de qualitat. Però això no és
aquest nou model es basa en la així.
Per tant
direcció de les
“Tal
com
va
la
cosa
em negue a
universitats per
part d’empreses, sembla que no hi ha cap altra creure i a ser
partícip
la
qual
cosa solució i que aquest és el futur
d’aquest
acabaria amb la
que a molts estudiants ens
plantejament
democràcia
està
tocant:
retallades
en
tan capitalista
interna de les
l’educació
universitats.
A educació i dificultats per a de
més, els càrrecs accedir a una educació de pública. No em
quedaré
amb
com rectors no qualitat. Però això no és així.”
els
braços
serien elegits per
la universitat, serien gestors que plegats mirant com drets socials que
desenvoluparien uns objectius i eren innegables com la sanitat, les
només pensarien en fer diners. Així pensions o l’educació es veuen
doncs, el poder dels estudiants es amenaçades per un “no hi ha altra
reduiria i no comptaria gens l’opinió solució, són temps difícils per a tots”.
pública, ja que la universitat seria un Lluitaré amb tots els mitjans que
sector privat, el preu que cada tinga i el millor per començar és obrir
estudiant hauria de pagar apujaria el ulls a la gent que viu sense el
tant que sols un grup reduït de coneixement de la nostra situació,
persones accedirien a estudiar una una situació que tots units podem
carrera, el que es perjudicial per al canviar si estem disposats a no
país a nivell cultural (aquest deixar-nos ser tractats com a ninos en
disminuiria). Per descomptat les mans d'altres. I a organitzar-nos.
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Estem vivint uns moments meua classe em vaig fixar en les cares
especials en aquesta època de crisi i la dels xiquets que estaven protestant.
gent més afectada hi exigeix la Encara no ho entenc. Allò tenia més
responsabilitat del Govern i, aquest, pinta de ser una festa que no una vaga.
òbviament es desviurà sense descans per Es dedicaven a parar cotxes al carrer i a
tal de millorar la situació d’aquesta gent, cridar “si no pita no pasa” fins que
que està completament disgustada aquest feia sonar el clàxon i tots
perquè ja no poden tindre un Ferrari. cridaven i reien.
Nosaltres, els alumnes de segon de
Seria molt bonic si la crisi fóra només
això, però la cosa es comença a posar batxillerat que estem patint l’absurda i
lletja quan després d’haver estat dient insofrible transició a la universitat
constantment que no pujarien els dedicada únicament i exclusiva a la
funció de fer-nos
impostos (només
“Nosaltres, els alumnes patir, augmentar
els ha faltat jurar
desil·lusions
bandera)
de de segon de batxillerat (...) les
dels que no els
sobte no només
que
podem arriba la nota i la
era mentida sinó l’últim
que a més no era permetre’ns es perdre classe. seua desesperació i
el
veritat.
És per això que en la vaga, on augmentar
mercat farmacèutic
D’acord, no
elles
veuen
un
dia
per
no
anar
gràcies
a
hi ha diners i ni
de
molt menys ens a classe, jo hi veig classes l’increment
consum
de
pensem
que particulars.”
tranquil·litzants
aneu a treure de
les butxaques paradisíaques fiscals els (per als de la LOGSE: selectivitat), l’últim
diners que ens heu furtat. Seria massa que podem permetre’ns és perdre
demanar! Però, des d’ací a retallar en classes. És per això que en la vaga, on
l’educació (a la qual no és precisament ells veuen un dia per no anar a classe, jo
que s’hagin dedicat a invertir) hi ha un hi veig classes particulars. El cas és que
aquell dia només hi estàvem sis a classe,
tros, home.
Ara, la gent indignada pels retalls a la resta estava o al llit o a la vaga. I de
l’educació (professors bàsicament i sobte el/la professor/a ens diu “mirad a
alumnes darrere) fan manifestacions en vuestros compañeros luchando, por su
masses sorprenents. I els alumnes futuro”. És evident que nosaltres, amb la
intenció de tindre la màxima nota
perden classe.
L’altre dia a l’institut quasi no possible no ens anàvem a arriscar a dir-li
quedaven alumnes perquè estaven ni per escrit “¿Es pot saber que nassos
manifestant-se a la porta del centre, al creus que fem ací?”. I encara no ho hem
igual que alguns professors. Jo, des de la fet.
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AVANTATGES ECONÒMICS PER ALS
CULPABLES DE LA CRISI

El Banc Central Europeu ha prestat als
bancs europeus mig bilió d’euros al 1%
d’interés, quan a qualsevol ciutadà, qualsevol
banc els presta al 15%.
Als bancs els donen més facilitats que
els propis bancs a una família mitjana o a
qualsevol empresa afectada per la crisi. Crisi
provocada per aquests mateixos bancs i les
seues “hipotecas basuras”.
Un altre factor provocador de la crisi va
ser la construcció, molts pisos construïts,
però buits.
Açò frega la usura! Una persona que
roba pa per a donar-li de menjar als seus fills
és un lladre a ulls de la llei, però un banquer
que presta al 15%, no ho és. Perquè els
bancs, tenen les seues pròpies lleis.
Ells mateixos tenen la solució, però la
seua avarícia els cega, volen continuar
multiplicant els seus guanys cada any.
Ells amaguen les solucions, i jo, els
meus diners davall del matalaf.
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La crisi econòmica
Si li preguntéssim a qualsevol persona
quin és l'últim nom que han sentit en
televisió (a part de Mourinho) és el d'Ángela
Merkel. La canceller alemanya s'ha convertit
en un dels personatges més nomenats en les
notícies de cada dia. Però al voltant seu es
troba el tema que realment interessa a les
persones: la crisi econòmica. Sí, la famosa
crisi que està portant de cap a una bona part
d’Europa i per extensió, a tothom.
Sembla que ara, quan ja estem ficats en
una recessió econòmica sense precedents,
ara diuen que ens serà difícil eixir, que
haurem de posar de la nostra part per poder
treure el país endavant. Per això es van
publicant les mesures que suposadament
ens ajudaran a sortir d'aquest "follón".
No obstant això les persones cada
vegada
estan
més
descontentes.
Les
mesures (òbviament) no satisfan al poble.
No els agraden als treballadors, als
funcionaris, als petits empresaris, als
professors, als estudiants i... en resum, a
ningú. Però Angela Merkel ens insta al fet
que ens estrenyem el cinturó.
Davant aquesta iniciativa molta gent es
pregunta: quan pararan?
quan hàgem
vomitat tot el que tenim dins i siguem un ser
inert amb ossos i cinturó, però, clar, amb un
estat pròsper?
La veritable qüestió està en que, si bé
una part de la culpa és nostra, tots sabem
que no és just que els ciutadans paguem per
una situació en la qual tots (inclosos
polítics) hem posat el nostre granet de sorra.
I encara que a molta gent no li interessa
saber-ho, ho saben. Nosaltres ho sabem.
Ángela Merkel ho sap. Els polítics ho saben.
Inclòs Camps, enfundat en el seu trage nou,
ho sap.
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Passat i present de la Comunitat
Valenciana

Fa uns anys els diners fluïen en esta comunitat com
si tots foren rics , la banca donava crèdits només anant a
demanar-los , tot el món tenia treball , la construcció
privada i pública no tènia fi, l´administració ingressava i
gastava de forma brutal i sense precedents , es van
finançar parcs temàtics, es subvencionava quasi tot , es
feien aeroports encara que no haguera ni avions ni
passatgers per a viatjar , tot era de color de rosa, vivíem
en el món perfecte.
Però tot açò ha canviat , la construcció s’ha aturat,
les empreses tanquen , milers de treballadors s’han
quedat sense treball, els bancs no donen crèdits, i
l´administració ha tret a relluir el seu voluminós deute
pels excessos comesos. Esta situació ens porta a la posada
en marxa d´una sèrie de retallades que ens afecten a tots
, i als funcionaris per partida doble. Es tanquen
ambulatoris, els servicis hospitalaris es redueixen i fins i
tot els col·legis i instituts disposen de menys personal i de
menys mitjans econòmics.
Com és possible el pas de l´abundància sense límits
a la falta de fons per a despeses bàsiques,?
Com aquella administració que es va gastar milers
de milions d´euros en projectes sense cap dubte deficitaris
, hui han de retallar el nombre d´empleats en els col·legis i
hospitals, a més d´abaixar-los els sous ?
Perquè si la culpa de la roïna administració la tenen
els governants , és el poble el que ha de pagar les
conseqüències? Alguna cosa ha fallat i continua fallant en
el sistema , no hauríem d´oblidar el que ha ocorregut , i
sobre eixa base plantejar-nos el futur i la nostra forma
d´actuar.
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Sembla de sentit comú que en temps de
crisi és necessari retallar en alguns àmbits per
poder avançar econòmicament. El que ja no
sembla tan de sentit comú són les mesures
d’austeritat del Govern, que són tan
perjudicials per als ciutadans i el sistema, com
sovint, contradictòries.
Des del 2009, en el nostre país s’han
aplicat contínues retallades pressupostàries, i
cada vegada més asfixiants per la majoria de la
població. Està clar que no ens podíem
enfrontar a una crisi econòmica de les
dimensions que estem patint sense ajustar les
despeses, però també s’hauria de controlar a
on s’inverteixen els diners de l’Estat amb
molta cura. I el Govern està fent exactament el
contrari: s’han reduït les pressupostos en
investigació,
formació
i
educació,
infraestructures, sanitat i despesa social,
mentre han deixat intactes les subvencions a
la monarquia i l’església. Es castiga durament
la cultura i la sanitat, àmbits que no van tenir
res a veure amb les causes de la crisi, i en canvi
es dóna amnistia fiscal als defraudadors
d’hisenda.
Per què el Govern no hauria de retallar
en educació?
Perquè Espanya,
país
desenvolupat, té la taxa d’atur més elevada
d’Europa, i especialment entre els joves, que
com a única possibilitat per aconseguir treball
tenen la formació especialitzada. Aquestes
retallades afecten negativament a curt termini
al professorat i alumnat, però a mig i llarg
termini hipotequen el futur de l’economia
espanyola. Que el ministre d’Educació declare
que l’augment de ràtio d’alumnes a l’aula no
afecta a la qualitat de l’ensenyament hauria de
ser motiu per poder exigir la seua dimissió, ja
que hi ha nombrosos estudis que demostren el
contrari, que si no es volen consultar es pot
recórrer al sentit comú.
Per què el Govern no hauria de retallar
en investigació? Perquè Espanya no pot basar
la seua economia en una producció a baix cost
sinó en productes amb valor afegit, que
només podem desenvolupar amb investigació i
innovació. No podem competir amb països en
vies de desenvolupament pel que fa al costos
de la mà d’obra i de protecció mediambiental.
Hem d’estar a l’alçada de països que exporten

productes
de
qualitat que altres
competidors
de
mercat no poden
oferir. El que no
hauríem de perdre
de vista és que un
dels pilars de la
nostra economia, el
turisme “de sol i
platja”, té seriosos
competidors en l’arc
mediterrani que poden oferir serveis de similar
qualitat a preus molt més baixos.
A més, el Govern no haurà de prioritzar
les retallades en prestacions socials que
contribuiran a la disminució del benestar de la
població, especialment en els sectors més
desfavorits: jubilats, immigrants, aturats,
treballadors no fixes, joves, etc. Cal recordar
que aquests afectats també són consumidors
que dinamitzen la nostra economia.
Una crisi generada per una minoria
financera, especuladora i no productiva no
l’hauria de pagar una majoria treballadora que
no s’ha beneficiat dels anys de bonança i
bombolla immobiliària..
De com es resolga aquesta crisi
dependrà que es puga mantenir o no el
sistema de benestar del que Europa ha esta
tan orgullosa al comparar-se amb els Estats
Units.
Com a conclusió, els àmbits més
afectats per les retallades pressupostàries són
exactament els que haurien de fomentar-se en
temps de crisi, i en canvi, el malbaratament
pel que Espanya, i especialment la Comunitat
Valenciana, ja és coneguda a nivell mundial
contínua sent significatiu: corrupció política,
economia submergida ignorada i fins i tot
acceptada pel Govern, evasió de capital, etc.
Amb un present d’aquestes característiques
tan inquietants, el nostre futur es presenta
incert i preocupant. Per als que estudiem,. Ens
queda l’opció de l’emigració que ja van usar
tantes generacions anteriors i que tant van
empobrir aquest país. Sembla que tornar
enrere no és la millor opció, però en tindrem
una altra? Dependrà de com actuen els polítics
que ens representen.
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De pel·lícula

L’altre dia vaig anar al cine: 7’50
l’entrada, si sumes roses i coca-cola fa un
total, més o menys, de 13 euros. No està
mal no? A diferència d’anys enrere que et
podia costar menys de 6 ó 7 euros el total.
Per això molta gent, en comptes d’anar al
cine, opta per quedar-se a sa casa, llogar
una pel·lícula amb la família (per no dir
descarregar-se-la il·legalment) i veure-la al
seu sofà on almenys es pot llevar les
sabates, iva inclòs.
Posem l’exemple d’una família de
quatre. Anar al cine els pot costar la
fredolina de 48 euros, i en aquests temps de
crisi, desocupació i baixada dels salaris, no
és una de les preferències.
Com a conseqüència, estan tancant
alguns cines, el més recent va ser el
Panoramix d’Alacant, perquè van invertir
molts diners en les pel·lícules 3D i aquestes
no van triomfar; perquè, no ho neguem, les
ulleres que et posen no són gens còmodes.
La indústria cinematogràfica pensa
que apujant els preus guanyaran més
diners, però haurien de fer el contrari. No
pot ser, que en moments de crisi, si pugen
els preus, siguen ells mateixos els culpables
de la falta de clientela?
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I si no…?
Fa un temps que és tema de conversa l’economia, ara més amb la crisi i
sobretot hem escoltat comentaris on els instituts i periòdics econòmics nomenaven
les quantioses hores treballades a l’any dels espanyols (1665 hores anuals ) i la
nostra baixa productivitat.
En un món tant competitiu on els sentiments, sensacions i l’expressió de
l’individu han sigut desbancats per la productivitat i pragmàtica de tota acció no hi
ha lloc ni per a artistes ni enamorats, ni incompresos ni per als que es volen fer
comprendre, ni per a persones i, per contraposició, sí per als autòmats.
Veure com un home no té ni veu ni pensament al seu treball és de les coses
mes tristes que poden ocórrer i mai no m’acostumaré. I tant que hi ha d’haver un
patró qui guie les accions, cap vaixell navega sense timó però sí que pot funcionar un
timonel sense capità, tot i això que, moltes de les vegades, tant un com l’altre volen
finalitzar la travessia al mateix lloc. Però, ara està prohibit arriscar i, evidentment,
ens limitem a captar el “com” de l’encàrrec, tal i exactament com l’han encarregat.
El que és pitjor d’aquesta situació no és que ho vulguen imposar, sinó que,
nosaltres, persones curioses que hauríem d’estar interessades per la nimietat més
ínfima i qüestionar la vida mateixa, si més, les seues normes, no ho fem. Amb el
conformisme del qual ens ha impregnat
“Amb el conformisme del
el món dubtem de l’existència de més
possibilitats que la comprensió i qual ens ha impregnat el món
assimilació d’ordres malgrat que no ens
agraden.
Aquest
conformisme, dubtem de l’existència de més
que
la
perdoneu-me l’adjectiu, és repugnant. possibilitats
Enlloc d’això el mateix Sistema que comprensió
i
assimilació
nosaltres hem creat és qui ens jutja a
nosaltres provocant moltes vegades d’ordres malgrat que no ens
desastroses reaccions a les persones. agraden.”
Nosaltres som l’ase dels cops d’un
martell percutor, nosaltres som el greix aixafat als engranatges en aquest
“maquinista i fressador ” Sistema estatalista de caminants sense propi camí. Un
conformisme repugnant també.
I si no els agrada després el que fem als empresaris, patrons, governs,
organitzacions mundials, recomanats de les empreses publiques i privades sense cap
idea i més vara que bàcul per a aquesta absència, professors autoritaris en la seua
vacuïtat personal, persones que jutgen sense saber res ni gens i gent que critica a la
“res” que formem tots junts, desgraciadament, per separat; no ens queda ninguna
cosa més que fer constatar que: Massa bons som ja en aquest món sent dolents.
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5%
Sempre tenim esperances. És
Però és un 5%, no un 100%,
així. A mi m'agrada anomenar-les el perquè aleshores ens convertiríem
5%.
en uns il·lusos i la nostra vida
L'esperança, com a definició, és tampoc tindria cap sentit.
el sentiment que s'experimenta,
Tots coneixem el conte d'Aladí,
quan les coses van malament, en aquesta gran però pobra persona
tenir un pressentiment o fe que les que troba una llàntia màgica de la
coses milloraran o aniran millor, en qual surt un geni i li concedeix tres
un temps no determinat abans que desitjos. Aquests tres desitjos els
l'esdeveniment ocórrega.
podem comparar amb el nostre tema
Quantes vegades ens hem a raonar. Pensa aquests tres desitjos
sentit decebuts? Quantes vegades que demanaries. Pensa'ls bé. ¿No
hem dit que això no era el que ens serien tres coses que voldries que
esperàvem? I la
passessen
de
pregunta és: per
per
si
soles?
“la vida són constants ¿No
què? La resposta
hauries
daltabaixos, però cal treballar,
és: pel 5%.
tingut
Tot
fet, cal ser persistents i cal tenir
esperances
succés,
gairebé
anteriorment
sempre va lligat a esperances sempre per a tot.
de
que
opcions
i
va En el moment en què deixes
succeïssen? En
seguit
de
realitat aquests
conseqüències. I de tenir esperances o de
tres
desitjos
tots sempre ens somiar serà que has deixat de
serien les teues
decantem
per
esperances, els
l'opció que més creure en tu.”
teus
desitjos,
ens satisfà. Però
els teus somnis
quan la cosa no té a veure amb les de que alguna cosa es solucionés de
nostres decisions, sinó que va la millor forma possible, que alguna
relacionada amb el transcurs dels cosa inesperat passés. Si aquests
fets o quan l'opció bona per a tres desitjos es fessen realitat
nosaltres és dolenta per al nostre segurament series la persona més
entorn o gairebé impossible que feliç del món. Però la vida no és un
passe
per
una
sèrie
de camí de roses. Hi ha un 95% que et
circumstàncies ens aferrem al 5%. persegueix constantment i intenta
Encara que necessitem un miracle fer-te la vida difícil. Però és aquest la
perquè passe o sapiguem de cert que nostra tasca, no? és a dir, la vida són
no passarà, sempre tenim al cor constants daltabaixos, però cal
aquest petit percentatge pel qual no treballar, cal ser persistents i cal
donem les coses per perdudes. Unes tenir esperances sempre per a tot.
vegades passa, d'altres no, i tot i així En el moment en què deixes de tenir
et desil·lusionats. I d'altres vegades, esperances o de somiar serà que has
encara que tingues la realitat davant deixat de creure en tu.
els teus nassos sempre intentes
Per aquest 5% val la pena
buscar un buit, un badall per on lluitar contra el 95%.
aferrar-te al 5%, perquè sense ell, la
vida no tindria sentit.
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Va ser el 17 de juliol de 1936 quan d’Emilio Silva. Emilio
duia
anys
la vida de milers de persones va canviar Silva
refer
la
per complet, aqueix dia la guerra civil intentant
espanyola començava. Van ser tres anys història del seu avi
de lluita, tres anys de mort, tres anys de assassinat en l’octubre
patiment, tres anys de desesperació i de 1936 a Priaranza,
trenta-sis anys de paraules callades per León. L’any 2000 es va
la guàrdia franquista, paraules que deien descobrir que havia segut enterrat allí
la veritat, paraules que no es volien amb companyia de 12 persones més, i un
equip
sentir, paraules
d’arqueòlegs,
d’aquells que en
“perquè obrir una cuneta
forenses,
la guerra van
antropòlegs,
defensar
la no és sols recuperar un cos, és
i
democràcia i la recuperar història, la nostra familiars
voluntaris es van
justícia i van història...”
unir per obrir
perdre, paraules
aquesta fosa en
que se les enduia
el vent, paraules que el 1939 van callar, una cuneta d’una carretera. Finalment el
llibertat, justícia i igualtat . Fins al 1975 cos d’Emilio Silva Faba va ser trobat i
mai més es van tornar a veure i l’1 enterrat. Aquesta va ser la primera fossa
d’abril del 1939 amb aquesta frase de moltes que se n’obririen i la primera
començava tot: “En el dia de hoy, cautivo de les moltes que falten per obrir.
y desarmado el ejército rojo, las tropes Aquesta és la història d’una d’elles, però
nacionales han alcanzado sus últimos qui sap si prop de casa teva, si per
objetivos militares. La guerra ha alguna carretera que creues tots els dies
hi ha enterrades persones innocents
terminado”. (El Generalísimo Franco).
A dia d’avui les víctimes de la d’una guerra criminal que va arrabassar
guerra civil són superiors a 100.000 i la democràcia? Per molts anys que
molts es troben en carreteres de tota passen la història sempre serà la
Espanya enterrades sense un lloc on mateixa: que molts es van enfrontar a
descansar dignament. Més de 5.200 uns pocs i que els pocs després de morir
desapareguts han sigut exhumats de 231 dignament, després de morir defensant
fosses i encara els que queden per la llibertat, van ser enterrats en
trobar... La primera fossa oberta al llarg qualsevol part d’Espanya, perquè obrir
de la història va ser en una que es una cuneta no és sols recuperar un cos,
trobava el cos d’Emilio Silva Faba, avi és recuperar història, la nostra història...
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Kai
és
un
jove
aparentment normal. I ho
seria, de debò, si no tinguera
sempre al seu costat a
Coolman, un heroi a qui
només ell el pot veure i que
sempre acaba ficant-lo en
situacions compromeses que
el condueixen al desastre.
Però no mai és culpa de
Coolman!
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EL FANTASMA DE CANTERVILLE de Oscar Wilde, Ed. Bruño

“Aquest
conte és un relat de
misteri que m'ha
agradat molt perquè
m'ha fet riure i és
una història molt
bonica dintre de
com és de tràgica la
vida del fantasma.
El
protagonista
és
el
fantasma que viu a la casa en la qual
ocorren els fets, en la mansió dels
Canterville, a Londres. I la història
comença quan una nova família
arriba a la casa i el fantasma
comença a actuar molestant-los,
espantant-los,
passejant
les
cadenes a la nit, però sense molt
d’èxit perquè els bessons “Barres i
estrelles” no el deixen en pau.
L'episodi que més m'ha
agradat ha estat quan el fantasma
comença a arrossegar les cadenes
pel passadís i els Otis s'alcen i li
diuen que no els moleste, que es
pose un poc d'oli en les cadenes,
que no els deixa dormir.
Aquest conte té com a missatge que els fantasmes no t'han d'espantar, que
ells estan més cansats d'espantar la gent tant de temps sense poder descansar.
La meva opinió és que aquesta història del fantasma sempre es podrà llegir,
jo la recomanaria a qualsevol persona que vulga passar una bona estona.”

Remei Ferrándiz Orts.- 1r ESO A
“A mi m'ha agradat molt que el fantasma siga “chuleado”
per la família en general, i que després el fantasma es mora. Aquí
em vaig quedar estranyat, dient-me: “però si és un fantasma!”
Aquest conte et transmet que no tota la gent que ha estat
dolenta des de fa temps ho seguirà sent i que no cal tractar
malament la gent dolenta, perquè el fantasma ha estat espantant
des de fa tres segles i després es porta bé amb Miss Virginia.
La novel·la és molt típica, t'ho esperes tot, però després
dóna un gir impressionant. Li la recomano a gent que li agrade el
misteri, la intriga i, en breus ocasions, l'humor.”

Juan Carlos Botella.- 1r ESO D
(Traducció del castellà)
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EL CRIMEN DE LORD ARTHUR SAVILLE de Oscar Wilde, Ed. Bruño.
“Personalment m'agraden els relats de misteri, intriga,
terror... Però aquest m'ha encantat.
La història comença en una festa de classe alta a Anglaterra
on només havia lores, sires, ladies i tota la gent de l’alta societat.
Entre aquests es trobava lord Arthur, el nostre protagonista, que va
conèixer a un quiromàntic que, en veure la seva mà, es va estremir i
va fer que s'estremís ell. El quiromàntic, cridat míster Podgers, va
predir que anava a cometre un crim. Al principi ell no s’ho creia,
però al final la seva consciència li va fer veure que si.
El pobre home estava a punt de casar-se i no volia cometre el crim durant la
seva estada de casat, així que va retardar les noces una vegada i una altra i va
intentar cometre el crim abans. Les dues primeres vegades no ho va aconseguir,
però la tercera sí. Va assassinar al quiromàntic.
Jo destacaria en el llibre dos episodis: un quan lord Arthur veu en el periòdic
que una de les seves víctimes havia mort i se n’alegra perquè creu que ja ha passat
tot; i l'altre, quan torna a tractar de cometre un altre assassinat amb un rellotge
explosiu, però tampoc aconsegueix el seu objectiu.
Aquest relat és una paròdia de les novel·les de detectius ja que l'assassí no
té una víctima clara sinó que busca a qui matar i al final no és castigat sinó que és
recompensat amb una vida feliç.
Al final descobrim que tot el rotllo de quiromàntics era mentida, per tant,
aquest llibre ens diu que no ens fiem de tot el que se'ns diga, ja que lord Arthur
gairebé es torna boig donant-li voltes a una mentida.
No penseu que aquesta novel·la com que va ser escrita fa més de cent anys
és per a gent major; al contrari, en l'actualitat segueix havent estafes, crims,
assassinats... La veritat, per què mentir? És un llibre que m'ha semblat genial i li’l
recomane a tot el món que vulga gaudir de la lectura.”

Andrés Bay Telechea, 1r ESO B
“Un dels moments del llibre que més m'ha agradat ha estat el
final, quan lady Windermere acudeix a visitar la família de lord Arthur
i li diu que la quiromància era un frau. Molt fort, perquè ell havia basat
la seva destinació en les prediccions que li va fer el quiromàntic.”

Diego López Rueda., 1r ESO D

“Aquesta història li la recomanaria a aquelles persones que
no esperen res dels llibres o no els agrada llegir ja que els pot
proporcionar moments de riure i és molt interessant.”

Víctor Santonja Gomis, 1r ESO D
(Traducció del castellà)
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L’home de la maleta conta la història d’un músic d’orquestra
jubilat, la seua vida, des de diferents punts de vista: una imaginada per ell
mateix i l’altra, la de veritat. Nando sempre ha sigut un home qualsevol,
un poc passota que mai s’ha preocupat molt per la seua família. Quan mor
la seua dona, l’Enriqueta, Nando comença a sentir-se sol, i amb la seua
edat de 76 anys no vol acabar com la majoria dels seus amics, en una
residència per a la tercera edat. Decideix anar a viure un mes a casa de
cadascuna de les seves tres filles.
Nando, un home del segle passat, com
s’anomena ell mateix; ha d’aprendre a enfrontar-se
amb el segle XXI amb noves tradicions i conèixer les
diferents formes de vida de les seues filles i dels seus
néts. Encara que al principi intente adaptar-se a tots
els canvis retrata la visió rondinaire i burleta de
l’home que prova de comprendre per què la societat
ha canviat tant, sense trobar-hi respostes clares.
Amb la seua avançada edat comença a
adonar-se de la importància de la vida, que pot
passar tan de pressa que no es disfruta com deu
ser.
L’home de la maleta és una reflexió sobre
els canvis dels últims anys que han afectat,
principalment la societat. Nando ens conta la seua
opinió, de manera subjectiva, sobre els canvis de la
seua generació a la nostra. Em pareix bé que
aquestes opinions arriben a la llum mitjançant un
llibre. El tema del llibre no es pot concretar ja que és
una biografia, però en la qual principalment predomina la crítica, l’amor, la tristesa, l’emoció
i la realitat.
A més, aquest llibre és diferent i segurament ha guanyat el premi Sant Jordi per
l’estructura interna del llibre, la distribució de la biografia, fent-la emocionant i amb ganes
de saber més, ja que no conta tot el que passa de forma ordenada, sinó de la forma que li
passa pel cap de l’escriptor.
El llibre ha tingut moments avorrits amb detalls que podien haver sigut omesos ja
que, per part del lector, no interessen o no tenen molta rellevància (és la meua opinió).
M’ha agradat molt la intenció del llibre, perquè m’ha fet reflexionar sobre el que
diu aquest home. El punt negatiu que li done a l’home de la maleta és el difícil vocabulari
valencià que té, que moltes vegades m’ha ocasionat dificultats d’entendre algunes paraules i
he hagut de recórrer a l’ajuda del diccionari.
En conclusió, un llibre entretingut, subjectiu, emotiu, viu, real i amb diferents estils
de vida que expressen diferents emocions. M’agrada i recomane aquest llibre!
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El dia 21 de desembre vam representar
l’obra de teatre a l’auditori de Sant Vicent.
A les 8 del matí estava molt tranquil·la,
però conforme s’acostava cada vegada estava més
nerviosa.
Jo era la narradora, un paper senzill, ja que
li parlava al públic, però estava tota l’estona a
l’escenari, i això m’imposava molt.
L’obra se’m va fer eterna, perquè sempre
estava a l’escenari i no mai podia relaxar-me amb
els meus companys/es.
No és la primera vegada que faig una obra
de teatre, però d’això fa ja molt de temps, tenia
nou anys, i en aquesta obra he passat molta més
vergonya.
Vaig riure molt mentre ens vestíem i ens
maquillàvem, perquè estàvem tots molt nerviosos,
i anàvem tots d’ací cap allà i d’allà cap ací.
La veritat és que vaig gaudir moltíssim i ho
tornaria a fer sense cap problema.
Estefania Silva, 3r F
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Per a mi ha estat una magnífica experiència,
ho vaig passar genial. La nit abans de l’obra em
vaig ficar nerviosíssima: jajajaja..., jo feia el paper
de Matus: una soldat, i per tant m’havia d’allisar
els cabells, pintar-me les ungles... vaja, arreglarme en general, ja que vaig tenir la mala sort que
aqueixa nit se’n va anar la llum a la zona on visc
per temps indefinit.
Sense llum, gens d’electricitat=no poder
utilitzar les planxes. Va ser un caos, però al final
la llum va arribar a temps i vaig poder prepararme per a estar llesta per al matí següent.
M’aixequí a les set, preparí les coses i vaig eixir
de la meva casa amb el propòsit de fer una bona
actuació i passar-m’ho molt bé. Vaig passar a
recollir Paula (feia de Felícia) a la seva casa, i una
vegada estant amb ella, ens en vam anar cap a
l’auditori. En arribar ja estaven gairebé tots els
meus companys de teatre, tots vam coincidir en
que estàvem molt, molt nerviosos. Vam haver
d’esperar durant mitja hora que obrissin
l’auditori, alguns se’n van anar a comprar els
complements d’última hora i per fi van obrir i hi
vam entrar. En veure l’escenari la meva primera
impressió fou “wuaw, tampoc és tan gran.
Jajajaja”, el recordava més gran. Ens vam vestir i
vam començar a maquillar-nos. A mi em va
maquillar Paula, ja que se li dóna molt bé:), però
les dues teníem un greu problema, estem bastant
blanquetes i se’ns veia des de baix de l’escenari
molt blanques, per la qual cosa ens vam haver de
posar maquillatge moltíssim més fosc del que
estem acostumades normalment. Mari Carmen
ens va omplir de colorets. Mai no m’havia posat
tant de maquillatge, però el millor era que des de
baix no se’m veia tan maquillada.
Per fi, va arribar l’hora i havíem de fer-ho
tan bé com fóra possible i ens va sortir, puc dir
que bastant bé. El meu personatge no era molt
protagonista, però per a ser la primera vegada
m’encantava aquell paper.
En sortir tot el món ens va felicitar, i
nosaltres corresponíem també molt contentes.
Va ser una experiència que em va encantar i
pense repetir tantes vegades com puga.
Isabel Pérez, 3r F
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El nostre equip de futbol l’Unió Esportiu Gimnàstic de Sant Vicent es va formar
fa un any aproximadament. Ha sigut creat per Enric Garcia que és un home que ha
jugat en equips com el Jove Espanyol, el Granada, etc... Com a entrenador ha entrenat
molts equips però el seu fet més important va sr pujar al Jove Espanyol de Preferent a
Tercera Divisió.
Aquest any gràcies als entrenaments durs i intensius del nostre entrenador i
també gràcies als nostres esforços hem acabat la Lliga en segona posició sent l’equip
del club que en millor posició ha acabat la temporada. Del nostre institut hi ha uns
quants alumnes que estan al nostre club. Nosaltres som: Iván Pérez, Miguel Blázquez,
Diego Ruiz, Sergio Real, Pablo Cifuentes i Inyaki Requena. El club té la seu al carrer
Major. El nostre club junt al Jove Espanyol és un dels dos equips de futbol del poble.
Esperem que tinga una llarga història.

Un nou espai esportiu, dirigit per gent jove, santvicentera, divertida i amb ganes de comentar i fer
interessants debats del més destacat del futbol. Cada divendres a les 23:30 podem disfrutar amb els
locutors d’un espai local, al qual es tracta informació esportiva propera, com per exemple, de l’Hèrcules o
el Lucentum, i, a més, podem escoltar algunes jornades de
lliga. Els podeu acompanyar entrant al següent enllaç:
http://www.ustream.tv/channel/radionlurba-rnlu , o
sinó,
http://www.ustream.tv/channel/radio-nacional-laurba
Trobareu
més
informació
al
següent
enllaç:
http://elbocata-de-los-domingos.blogspot.com.es/p/radionacional-la-urba.html
o a les xarxes socials Tuenti: Radio Nacional La Urba, o bé a
Twitter: @RadioNLaUrba.
L’equip de Radio Nacional la Urba vos espera prompte!
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Estem
vivint
una
sèrie meu favorit, el que
d’esdeveniments als camps de futbol haurien de declarar
de
la
que estan confrontant, encara més, Patrimoni
perquè
els aficionats i que arribem a marcar Humanitat
aquest paio és molt
episodis ben desagradables.
No arribaré a comprendre a graciós: pot estar
gent que s’insulta, s’agredeix i, fins i menjant
tot coses molt pitjors per un esport, tranquil·lament, però si en un
perquè això és el que és el futbol, al moment donat es produeix una
cap i a la fi, un esport. Però analitzem jugada il·legal, i ha de cridar, s’alça i
minuciosament el que passa a les comença a ofegar-se (l’entrepà que
grades. En una grada qualsevol d’un estava menjant se li ha travessat) i es
partit de qualsevol divisió es pot passa així fins que els altres aficionats
callen (i mentre tu
veure
una
sèrie “En una grada qualsevol
pensaves:
“menja
d’individus
que
d’un partit de qualsevol
espai, que no te’l
proliferen insults a
divisió es pot veure una
furten”). Aleshores
l’àrbitre. Si a l’atzar
sèrie
d’individus
que
comença a cridar ell a
ens fixem en un
proliferen
insults
a
soles per la jugada
d’ells,
podem
l’àrbitre.”
anterior i tot el món
escoltar
com
el mira com dient “
l’individu en qüestió
comença recordant-se’n de la mare relaxa’t que no ha sigut per a tant”.
Jo, encara que m’ho prenc una
de l’àrbitre, segueix dient que és un
paràsit que xupla la sang, continua mica a broma, em preocupen els
vociferant que és un excrement i, pares que traslladen tot açò als
acaba l’actuació agafant-se els òrgans partits dels més petits, als quals si els
preguntes què volen ser de majors,
sexuals i proposant-li’ls per a dinar.
En general trobem una majoria responen que somien en ser una gran
que s’assemblen a aquest (és a dir estrella del futbol. Però si la pregunta
que fan el ridícul), però també n’hi ha li la fem als pares no m’estranyaria
d’altres que va al futbol i tant li fa el que respongueren que volen ser
partit, ja que estan tota l’estona educats.
menjant i parlant. I després està el
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Guanyador
dels
auriculars
(asclamàgic núm. 21):
Adrian Moreno
–
4t B

SOLUCIONS
Enigma 1. L’enigma de les pastes.
Tres Persones.
Una persona i mitja menjaran 30 pastes
en 30 minuts. Així doncs, per a menjar el
doble de pastes en el mateix període de
temps es necessitaran el doble de
persones, és a dir, 3 persones.
Enigma 2. El problema dels dies
La lletra E

NOTA: De tots els que ens han enviat
les solucions, cap alumne ha
endevinat el primer enigma. Per tant
el sorteig l’hem fet entre aquells que
havien encertat el segon enigma.
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-Jaimito conjuga el present d’indicatiu del verb
caminar.
-Jo camine..., tu camines..., ell camina...
La professora li diu:
-Per favor, Jaimito, més de pressa!
-Nosaltres correm vosaltres correu, ells corren

A un borratxo que està aturat sota
un fanal se li acosta un altre
borratxo i li pregunta:
-Què fas?
-Estic tocant el timbre fa estona,
però no m’obrin.
El segon borratxo es queda mirant
cap amunt i després de rumiars’ho, li contesta:
-Insisteix perquè de segur que hi
són. Hi ha llum!

Aitana Gómez, 1r B

Víctor González, 1r B

-Mare en el col·legi em diuen descàrrega.
-I tu què fas?
-Els seguisc el corrent.
David Ramírez, 1r B

En que es diferencia una boda i un
divorci?
En que la boda és tot arròs i en el
divorci és tot paella.
Víctor Tomàs, 1r B
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Dos amics es veuen després de 20 anys sense saber res un de
l’altre:
-Hola, que és de la teua vida?
-Hola! Molt bé i tu com vas?
Molt bé he estudiat psicologia deductiva.
-Ah... i això que és?
-Bé vaig a explicar-t’ho amb un exemple. Tu tens peixera?
-Sí
-Si tens peixera vol dir que t’agraden els peixos. Si t’agraden els
peixos, t’agrada l’aigua. Si t’agrada l’aigua t’agrada el mar. Si
t’agrada el mar t’agrada la natura i si t’agrada la natura t’agrada
la bellesa. Si t’agrada la bellesa t’agraden les dones.
-Ah!... Val! Ja ens tornarem a veure. Adéu.
-Val adéu.
L’amic del que havia estudiat psicologia deductiva veu un altre
amic, i li diu:
-He vist Andreu i diu que ha estudiat psicologia deductiva.
-Ah!... i això que és?
-T’ho explicaré amb un exemple. Tu tens peixera?
-No
-Molt fàcil, doncs ets gai.
Noelia Pastor – 1r B

-Mare, mare el cel té picors?
-No digues tonteries!
-Doncs per a que serveixen els
gratacels?
David Ramírez, 1r B

-S’obri el teló i es veuen dos hòmens que
no saben gravar amb una gravadora. Es
tanca el teló.
Quin nom té la pel·lícula?
És Rec.
Dalila Lillo, 1r B
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A Romania el menjar és
molt diferent del que tenim al
País Valencià. Hi ha menjars típics com els “Sarmale”, que és carn guisada
amb arròs i embolicada amb una fulla de col, el “Mici”, fet amb carn picada i
també aquestes postres que s’anomenen “Crocodilii” i que tot seguit us
explicaré.

Ingredients:
●
●
●
●
●
●
●
●

-

400 grams de farina
200 grams de mantega de porc
300 grams de sucre
4 ous
100 ml de llet
1/2 culleradeta de rent
200 grams de nou mòlta
Sucre glas

●

●

●

●
●

●

1. Primer hem de fer la massa. En un bol hem de mesclar i
pastar: la farina, la mantega, els rovells, la llet i la rent. I
separem la massa en quatre parts iguals.
2. En un altre bol fem el farcit. Primer batem les clares i
quan ja estiguen espesses, els anem afegint a poc a poc el
sucre. Quan el sucre ja no s'assenta, afegim la nou mòlta.
3. Agafem un dels quatre trossos i estenem la massa (fins a
crear una espècie de massa de pizza) , i li afegim el farcit,
mentre que ho anem estenent.
4. Enrotllem la massa i la tallem en xicotets trossos, mentre
les anem col·locant en al safata del forn.
5. Quan ja estiga la safata plena, la fiquem en el forn a 190
graus durant 10 minuts. I així amb els tres trossos de
massa.
6. Quan ja estiguen tots fets els mesclem amb el sucre glas.
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Coca amb tonyina
S'acaba el curs!. Prompte arribaran les Fogueres de Sant Joan
d'Alacant, i encara no sabeu què podeu dinar, menjar o picotejar? En
aquestes festivitats es pren la típica coca amb tonyina!!! No sabeu com ferla? Agafeu un full i un llapis i seguiu-me!

Ingredients per a la massa:
-700 grams de farina candial (és
una farina més refinada que
l'anomenada farina de força,) , és
ideal per a coques i pizzes.
-300 cl d'aigua. o 300 cl d'oli
d'oliva verge extra de qualitat.
-Una culleradeta de pebre roig
dolç.
-10 grams de sal.
-2 cullerades d'anís sec.

Ingredients per al farcit:
-1 quilo de ceba
-250 grams de tonyina de sorra
(ventresca de tonyina en saladura)
-50 grams de pinyons.
-Pebre negre.
-Pebre roig dolç.

Preparació de la coca amb tonyina
1. Calfeu l'aigua amb l'oli, l'anís i el pebre roig fins a arribar a l'ebullició.
2. Afegiu a aquest brou la farina amb la sal i pasteu-lo conscienciosament.
3. Separeu la massa en dues parts iguals, perquè una servirà de base i l'altra de tapa.
4. Esteneu amb el corró una de les parts fins a fer-la el més fina possible però sense
que es trenque la massa.
5. Greixeu una safata i col·loqueu la base per a estendre el farcit sobre ella.
6. Elaboració del farcit: fregiu la ceba tallada en daus i quan estiga daurada s'afigen la
resta dels ingredients i es manté tot uns 3 minuts. Escorreu l'oli i col·loqueu-ho sobre la
base.
7. Esteneu amb el corró l'altra part de massa fins a obtindre la mesura de la base i
tapeu el farcit.
8. Pinteu-la d'ou i punxeu-la bé amb una forqueta.
9. Enforneu-ho uns 40 minuts a 190 graus de temperatura.

mmm!!! Que bona pinta!!!!
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Tenim la sort de viure a la Comunitat
Valenciana, una comunitat amb un paisatge
molt divers que ofereix una gran quantitat
d’activitats lúdiques i esportives, sense
oblidar les culturals, per a realitzar a l’estiu,
acompanyades d’un temps immillorable.
Si ets una persona dinàmica, podràs
gaudir d’un ampli ventall de possibilitats.
D’una banda, l’interior ofereix una gran
quantitat d’esports diferents com el
senderisme o les rutes amb bicicleta que es
poden fer a la Serra de Bèrnia, per a tota la
família i perfectament senyalitzades i amb un
paisatge increïble. En canvi, Cofrents dóna la
possibilitat de practicar piragüisme i ràfting al
riu Cabriel a més de practicar “paint ball” o
“sport floats”. Els “sport floats” consisteixen a
practicar diferents esports com són futbol,
basquetbol o voleibol sobre el riu, proveïts de
barques individuals, cascs i u rem, una forma
de practicar els esports de sempre que
assegura la diversió i una nova experiència.
Però sens dubte, allò que més destaca és la
costa, ja que la Comunitat Valenciana disposa
de més de 500 quilòmetres de litoral
mediterrani. Gràcies a això es poden realitzar
nombroses activitats marines com per
exemple l’”snorkell” a l’illa de Tabarca,
reserva natural d’aigües cristal·lines amb una
gran biodiversitat. També Dénia resulta
interessant per a practicar aquest tipus
d’esport; per a practicar-lo, pots anar a la
zona rocosa de les Rotes, considerada reserva
marina del cap de Sant Antoni que està
situada a 2 o 3 quilòmetres del casc urbà. És
una zona de fàcil accés, a la qual s’arriba
sense necessitat d’agafar una barca. D’altra
banda, la Generalitat Valenciana, a través del
Consell Valencià de l’Esport, disposa d’una
xarxa d’escoles nàutiques, les Escoles de la
Mar, que ofereixen als ciutadans des de juny
fins a setembre la possibilitat d’estar en
contacte amb la mar, mitjançant la pràctica

d’activitats
com
el
“windsurt”, la vela o el
rem.
Si encara teniu
forces, a la Comunitat
Valenciana disposem de
gran quantitat de parcs
temàtics com són Terra
Mítica o Aqualàndia, perfectes per a anar-hi
amb els amics o altres com Terra Natura, per
a anar-hi amb la família.
Per aquells que els agrade la música,
una bona proposta és el festival de música
Arenal Sound que té lloc a Borriana entre els
dies 2 i 5 d’agost. Però si preferiu escoltar
artistes més internacionals, el vostre festival
és el FIB de Benicàssim, entre els dies 12 i 15
de juliol.
Si per contra prefereixes unes vacances
més tranquil·les, pots optar per algun dels
balnearis de què disposem com són el
balneari Hervideros de Cofrents, el de
Vilavella a les faldes de la Serra d’Espadà o
Montanejos situat a la comarca de l’Alt
Millars la qual presenta una vegetació
típicament mediterrània. Una altra proposta
interessant és fer una visita a la ciutat de les
Arts i les Ciències. Aquesta conta amb
l’Oceanogràfic on podràs observar la fauna
marina; el Palau de les Arts, el qual permet
assistir a concerts, ballets, òperes; el Museu
de les Ciències Príncep Felip que ofereix la
possibilitat d’aprendre d’una forma divertida
tot allò relacionat amb l’evolució de la vida,
de la ciència i de la tecnologia i per últim,
podràs anar a l’Hemisfèric a viure una
experiència única veient una pel·lícula en 3D
en la pantalla còncava més gran d’Espanya.
Com veieu hi ha gran quantitat
d’activitats per a realitzar a l’estiu sense eixir
de la nostra comunitat, però no hem
d’oblidar mai que s’ha de practicar turisme
sostenible, és a dir sense causar cap mena
d’impacte al medi ambient.
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Horòscops
ÀRIES (20 de març - 20 d'abril)
Amor: comença l’estiu i, amb ell, noves relacions. Procura estar lliure quan
l’institut acabe, sinó et perdràs grans oportunitats.
Amistat: vau començar molt bé les classes i les heu acabat fatal. Per què?
Intenta recuperar eixa relació.
Consell: demana consell als vells i als joves, però segueix sempre el teu propi
sentit comú.

TAURE (21 d'abril - 19 de maig)
Amor: encara creus que no eres el/la suficientment bo/bona per a ell/ella? Deixa
de pensar eixes ximpleries i, si realment t’agrada, llança't, agrairàs haver-ho fet.
Amistat: no li dediques tant de temps solament a ell/ella, potser que perdes algú
si ho fas. Intenta repartir equitativament el temps entre tots els teus
amics/amigues.
Consell: no faces cas a tothom, qui no ha patit el que tu, tampoc pot donar-te el
millor consell.

GÈMINIS (20 de maig - 21 de juny)
Amor: no et rendisques amb la primera adversitat que aparega, si realment el/la
vols, has de lluitar per ell/ella.
Amistat: després de tot el curs, ja t’has adonat de qui són realment els teus
amics. No perdes el temps amb persones que saps que no valen la pena.
Consell: la vida està feta de moments feliços, no d'èpoques felices, així que no
et preocupes si passes per una mal moment.

CÀNCER (22 de juny - 22 de juliol)
Amor: penses que ell/ella no és suficientment atractiu/va per a tu? No sigues
babau, el físic atrau, però la personalitat enamora.
Amistat: encara que sempre has sigut el/la que havia de intervenir quan dos
dels/les teus/es amics/igues es barallaven, ara seran ells/elles els/les que t’hauran
d’ajudar a que la vostra relació millore.
Consell: alerta amb el que dius! La cosa més fàcil és parlar malament dels altres,
però la més difícil és conèixer-nos a nosaltres mateixos.
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LLEÓ (23 de juliol - 22 d'agost)
Amor: moltes voltes et quedes a soles amb ell/ella però no saps el què fer per dirli el que sents. Si segueixes així, perdràs la teua oportunitat, perquè a ell/ella
també li agrades.
Amistat: el curs ja ha acabat, és hora de relaxar-se i eixir. Aquest estiu
coneixeràs gent que et marcarà per sempre.
Consell: que no sigues el millor no es motiu per desanimar-se, pensa que el bosc
seria molt trist si només cantaren els ocells que millor ho fan.

Verge (23 d’agost - 23 de setembre)
Amor: es hora de passar amb ell/ella tot el temps que els estudis vos han llevat.
Comença per quedar amb qualsevol excusa (fins i tot amb la de fer un treball),
sorgirà la màgia que hi ha entre vosaltres.
Amistat: alerta! Aquest estiu viuràs grans experiències, però potser que et
distàncies dels teus amics. Encara que estigues lluny, mantingues sempre el
contacte.
Consell: sigues valent i no t’acovardisques, el nan veu gegants pertot arreu.

Balança (24 de setembre - 23 d’octubre)
Amor: pensa-ho bé, de veres creus que val la pena anar darrere d’ell/ella? No et
desesperes, l’estiu significarà per a tu una nova relació.
Amistat: després de tot el curs ara, al final, te n'adones que és una molt bona
persona i un millor amic. Aprofita les vacances i passa temps amb ell/ella, ho
gaudiràs.
Consell: no penses sempre en tu mateix, és preferible el bé de molts a l'opulència
de pocs.

Escorpió (24 d’octubre - 21 de novembre)
Amor: deixa't de preocupar-te per si li agrades o no! Està clar que ell està prou
enamorat de tu, dis-li que tu també ho estàs i tot anirà a la perfecció!
Amistat: fa temps que no dediques una vesprada a estar amb el teu millor
amic/iga.
Queda amb ell/ella en vacances i poseu-vos al dia de tot el que vos ha passat. Si no
ho fas, la vostra relació es “gelarà”.
Consell: No dones res per suposat; aclareix qualsevol dubte que tingues i, si
sospites, pregunta.
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Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)
Amor: els senyals no sempre són el que semblen, penses que li agrades però, és
així realment? Intenta esbrinar-ho abans de ficar la pota.
Amistat: mira les notes que ha tret, de veres creus que és una bona influència?
Anar amb ell/ella no et portarà res bo.
Consell: no et fies de tothom, tot home és com la Lluna: amb una cara fosca que
a ningú ensenya.

Capricorn (22 de desembre - 20 de gener)
Amor: portes molt de temps en la mateixa situació sentimental. No creus que és
hora de replantejar-te-la? Mai t’havies fixat en ell/ella, però ara que comences a
fer-ho, veuràs com et duus una molt bona sorpresa.
Amistat: no penses que aquest curs no t’has portat del tot bé amb ell/ella? Queda
els primers dies de vacances per recuperar el temps perdut, sinó la relació es
gelarà molt més.
Consell: gaudeix tots els moments, perquè la vida és com una llegenda: no importa
que siga llarga, sinó que estiga ben narrada.

Aquari (21 de gener - 19 de febrer)
Amor: deixa de dir-li als teus amics/amigues que t’ajuden. És a tu a qui t’agrada,
no involucres més gent perquè, sinó, acabaràs sense ell/ella.
Amistat: no t’acaba de caure bé del tot, però és perquè encara no li has donat
l’oportunitat que es mereix. Si vas a la platja amb ell/ella, descobriràs com és
realment...i t’agradarà.
Consell: siguem realistes. Cerquem l'impossible.

Peixos (20 de febrer - 20 de març)
Amor: en fogueres coneixeràs a algú que canviarà completament la teua situació
sentimental. De tu depén de que siga un canvi a millor o a pitjor.
Amistat: sempre ixes amb la mateixa gent, per què no varies alguna vegada? Fora
de l’institut les persones no són iguals.
Consell: vigila el que dius, pots tirar a la brossa tot allò pel que has lluitat, perquè
una era construeix ciutats, però una hora les destrueix.

Fet per: Joan Quirant Pellín 1r Batx. A
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