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El Nadal arriba a l’institut després de la primera avaluació
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Editorial
En el moment que escrivim açò la primera
avaluació està a punt de finalitzar a l’IES i des
de el grup de premsa desitgem que les notes
siguen bones i, per tant, gaudiu d’unes festes
nadalenques relaxades i divertides amb la
SUMARI
família i els amics.
L’institut tancarà les seues portes el pròxim
dijous 22, dia de lliurament de notes, i no
tornarem a classe fins a l’any vinent, 2012. El
dia 9 de gener més concretament. Per al
pròxim any tornarem amb més ganes i més
il·lusió de contar-vos tot el que passe a
l’institut i amb notícies d’interés públic.
En aquesta última edició els lectors podeu
trobar temes molt variats i interessants.
Informació esportiva: crònica del partit de
futbol Madrid - Barça, les obres al nou
Mestalla i n article sobre l’escuderia de motos
Ducati.
També vos divertireu amb unes ocurrents
curiositats trobades per Carol i Núria i un
treball fet pels alumnes de PQPI sobre un
tema molt important: la violència de gènere
que ve acompanyat de la crònica del concert
solidari de Maldita Nerea al Palau de la Música
en suport a les víctimes de la violència de
gènere.

Don Juan Tenorio
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, per Joan Aguado

ELS ALUMNES DE QUART GAUDEIXEN DE
L’OBRA “DON JUAN TENORIO”
L’excursió es va realitzar el passat dijous 24 de novembre al teatre musical de
València on els alumnes de quart veieren la representació de “Don Juan
Tenorio”

Alumnes de quart amb els actors en la porta del teatre El
Musical

“Don Juan Tenorio” és una peça
teatral escrita per José Zorrilla, el
protagonista de la qual es diu don
Juan Tenorio. Aquest competeix
amb Don Luís per a vore qui mata
més gent i qui sedueix més dones
en un any. Don Juan és el
guanyador però, com a revenja,
Don Luís el desafia a seduir una
monja i ell accepta i, a més, ho
aconsegueix. Don Juan enamora
Doña Inés, una monja que havia
passat la vida en un convent. A
l’assabentar-se Don Luís i el pare
de Doña Inés, ultratjat en el seu
honor, es baten en duel amb Don
Juan, que els mata.

El passat dia 24 de
novembre, els alumnes
de quart eixiren a les nou
del matí cap a València,
disposats a vore la
interpretació de l’obra
més representativa del
teatre romàntic espanyol,
“Don
Juan
Tenorio”.
L’espectacle va començar
a les onze del matí i va
acabar cap a la una del
migdia. Al teatre musical
ens vam juntar amb
quatre instituts més de
València.

En la segona part de la història Don
Juan visita el cementeri i s’adona
de la mort de Doña Inés i, pres per
la bogeria, decideix convidar a
sopar a la tomba de son pare.
Finalment veu el seu propi
soterrament i mor de la mà de
Doña Inés.
Els alumnes, en general, van
disfrutar prou encara que no a tots
els va agradar. A l’eixida del teatre
ens vam topar amb els actors que
van accedir amablement a fer-se
unes fotos amb nosaltres.
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, per Patricia Martí i Lola Senabre

L’AMPA VEN LLIBRES A 5 EUROS
L’associació de pares, mares i alumnes tracta de millorar la nostra
economia i procura que no ens gastem tants diners en material.
Cada any a principi de
curs l’Ampa sempre
està a l’institut en
una aula i tots aquells
alumnes que hagen
finalitzat curs i ja no
vulguen els llibres per
a
res,
ni
els
necessiten acudeixen
a l’institut i van a
l’Ampa a vendre’ls.
Aleshores
els
recompensen amb 5
euros per cada llibre
que porten i servisca
però al proper curs.
Per a ells eixos diners
també els beneficia
per a poder comprarse els llibres que
cursaran l’any pròxim
i no tindre tanta
despesa. Cada principi
de curs sobre els dies
10, 11, 12, 13... estan
a l’institut amb la
porta oberta per a qui
vulga comprar cada
llibre per 5 euros, per
la qual cosa resulta
més econòmic que si
els compres d’una papereria,
perquè cada llibre et costa al
voltant d’uns 30 o 40 euros,
i eixe preu per tots els
llibres te deixes molt de
diners.
Aleshores lo de l’Ampa està
molt bé perquè en aquests

Llibres de segona mà

temps la cosa no va molt bé
econòmicament. Perquè hi hauran
famílies que no es poden permetre
gastar diners en tant de
llibres, a més també si tenen
més d’un fill/a és molta
despesa en un principi de
curs.
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INFORMA

El passat 22 de novembre l’AMPA va
convocar a tots els pares a una reunió
per a tractar temes d’interés general
Contàrem amb la participació dels
Caps d’Estudi, que van informar
sobre l’oferta educativa del Centre
i ens van fer propostes per a
millorar el rendiment acadèmic
dels nostres fills, i van atendre les
consultes dels assistents. Va ser
una intervenció molt valorada i
agraïda pels pares.

llibres de lectura. De moment,
proposem l’intercanvi entre els
alumnes. Un suggeriment és que
formen grups per a comprar els
llibres del trimestre, que acorden
terminis per a llegir-los i anar
intercanviant-los, de manera que
cada alumne compre només un
llibre i no diversos.

També va assistir el Regidor de
Cultura
i
Joventut,
Jaume
Sobrevela, per a comunicar la seua
intenció de promocionar activitats
d’oci, de formació i culturals per
als joves, en La Torta, la Casa de
Cultura, l’AUMA etc. Va atendre els
suggeriments dels pares i ens va
proposar seguir recollint opinions,
per a traslladar-les a la Regidoria
de Joventut.

Respecte a l’intercanvi de llibres
de text, és necessari millorar
l’estat dels llibres que es venguen
ja que aquest curs han arribat
llibres bastant deteriorats o molt
ratllats, fins i tot amb les
activitats resoltes i, pel bé dels
alumnes,
no
és
convenient
comprar-los ni vendre’ls així. A
més, segurament hi haurà un
termini preferent de compra per
als socis de l’AMPA a l’hora de
comprar.

La Junta Directiva de l’AMPA estem
estudiant un possible intercanvi de

Hem obert un blog per a estar en contacte
amb tots els membres de la comunitat
educativa, al qual podeu accedir des de la
web de l’Institut (botó AMPA ). En aquest
lloc anirem posant informació, notícies…
que vosaltres podeu comentar, punxant en
comentaris, davall de la notícia, o també
escriure’ns per correu, entrant a
contactar. Esperem que us animeu a
participar!

La Junta Directiva
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, per David Castro, Jorge Navarro i el grup PQPI de 2n

L’IES L’OM CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
Per commemorar el 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE , l’alumnat de PQPI 2
d’administració i d’electricitat ha treballat per contribuir
a la conscienciació i prevenció contra aquest tipus de
violència entre els adolescents amb eslògans, textos,
pel·lícules, reflexions i debats al voltant del tema.
Des de la nostra revista els oferim aquest espai per a
veure’n alguna mostra.
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REALITAT O FICCIÓ?
Diari personal d’una dona maltractada
Hui m’ha tornat a pegar; però ha
sigut per culpa meua perquè m’he
ficat una falda molt curta... però
no m’agrada que em pegue, no me
la tornaré a posar. No és la primera
vegada; després em durà flors i
dolços , em demanarà disculpes , el
perdonaré i farem l’amor. Sort que
va a canviar, m’ho ha promès, jo sé
que no és la primera vegada que
m’ho fa i m’ho promet , però esta,
és l’última!
Després les meues amigues em

preguntaran una altra vegada, i jo,
a
maquillar-me,
a
ficar-me
mànegues llargues i coll alt , però
sense passar-me de maquillatge o
s’enfadarà novament i tinc por.
Almenys de moment no se n’ha
adonat. I Carles , pobre criatura, si
s’entera que son pare li pega a sa
mare no sé com reaccionarà .
Estic farta. Espere que demà no em
pegue. Quan se’n vaja a treballar
agafaré a Carles i me n’aniré, i seré
lliure.
David Castro

Diari personal d’un maltractador
Em considere una persona culta,
amable, encantadora i divertida i
amb una bona posició en la vida.
Des de ben jove sempre m’ha
agradat ser molt possessiu amb les
xiques amb qui he estat, sempre he
volgut portar la iniciativa i
controlar les seues vides perquè
elles veren que jo era el més
important. Fins ara les meues
relacions no han sigut bones, em
pose dels nervis amb molta facilitat
i sense voler acabe sent una altra
persona, no controle les situacions i
després m’arrepentisc.
Però sempre reaccione tard, quan
ja he fet el mal, quan he insultat,
quan
he
pegat,
quan
he
maltractat... M’entren ganes de
plorar i de demanar-li que em
perdone, de dir-li que no ho
tornaré a fer, que ella és el que

més vull en el món, que... no sé.
Però no pot ser, seguisc sense poder
controlar el meu agobio.

M’agradaria anar a un especialista i
contar-li el que em passa, necessite
ajuda, tal vegada puga arribar a
temps abans de fer alguna cosa que
ja no puga tindre remei.
Jorge Navarro
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, per Maria Delamo

EL MUSICAL DELS
40 PRINCIPALS.
El musical d’aquest any
serà un musical
impressionant i bonic,
que representarem en
el mes de maig
Aquest musical corre a càrrec de professors i
alumnes de l’IES L’OM de Picassent.

Aquest any han elegit el musical de
Els 40 principals perquè com
duien 2 anys fent una obra de
ballarines de cabaret, cancan, etc,
este any volien canviar d’estil i
muntar un musical més actual.
L’obra aquest any consisteix en la
relació que tenen unes parelles de
nuvis i també tracta l’amistat i la
família a més de l'amor. Aquesta
obra és molt realista i divertida i
amb bona música. Les coreografies
seran del millor.
Els personatges principals de l’obra
són Laura i Xema, que són parella;
Sara i Mateo, que també son nuvis;
Alex i Sandra que son germanes,
etc... Tots els actors i totes les
actrius assagem tots els divendres
de 3 de la vesprada a 5:30 o 6 fins a
després de Nadal, en què els

assajos s'intensificaran més. I quan
quede poc de temps per a fer el
musical assajarem quasi tots els
dies o tots.
Ens tirem moltes hores assajant. Els
dos últims dies sencers, dinem i
sopem a l’assaig perquè després
ens isca una obra estupenda i
bonica. La veritat és que ningú no
es pot queixar ja que som prou gent.
L'any passat érem aproximadament
uns 50-55 participants i aquest any
en som uns 50 aproximadament,
encara
que
agrairíem
la
participació de més xics, i que tant
als xics com a les xiques no els
done vergonya, perquè ho passem
molt bé i fem molts nous i bons
amics. Aquesta obra tindrà lloc en
la casa de la cultura de Picassent,
en el mes de maig.

VOS ANIMEM A TOTS A PARTICIPAR EN EL MUSICAL
DELS 40 PRINCIPALS.
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, per Sheila Gómez i Miriam Guillem

CONTINUA LA POESIA
ORAL IMPROVISADA
Queden dos encontres: a
Torroella i a Sineu
¿Recordeu que l'any passat férem
l'intercanvi
a
Maella,i
que
vingueren a l'ies L'OM Picassent una
bona quantitat de gent d'altres
pobles: de Mallorca, de Catalunya i
de Aragó?
Doncs
aquest curs encara ens
tocarà viatjar a nosaltres a
Torroella al mes de febrer i a Sineu
al final del mes d'abril.
Aquest intercanvi es basa en la
poesia oral improvisada, que, com
la mateixa paraula diu, es tracta
d'un projecte en que improvisem
versos en veu alta.
La tradició valenciana de la poesia
oral improvisada es principalment
el cant de estil i les albades. Quan
anem a visitar aquells instituts
tindrem molt clar com es fa per a
cantar i improvisar albades.

Logo guanyador de l’institut de
Sineu (Mallorca)

Es així: improvisem versos de set
síl·labes i els dictem al que canta,
en els quals la primera estrofa rima
amb la quarta i amb la sexta, la
segona es repeteix amb la tercera i
rima amb la quinta. Seria així (a bb
a b a).
Exemple:
A
B
B
A
B
A

Torroella i Sineu
cap allà tenim que anar
cap allà tenim que anar
a veure què ens fareu
per tractar d'improvisar
a veure si ens guanyeu

Per a aquestes pròximes visites els
tocarà viatjar als alumnes de tercer,
però es molt probable que els
alumnes del curs passat que
participaren activament en els dos
encontres tinguen l’oportunitat
també aquest curs de poder anar a
Maella o a Sineu. Els alumnes de
quart afirmen que s’ho van passar
molt bé.

Paraules inaugurals a l’IES L’Om
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, per Nerea Mateos i Andrea Serrano

S'acaba el Intercanvi amb Berlín
Els nostres companys de 1r de batxillerat han arribat de l’intercanvi amb
Berlin de viure una nova experiència. Volem contar-vos amb il·lusió les
experiències que van viure a Berlín.
Viatjaren amb avio des de Valencia-Palma i de Palma-Berlín.Una vegada a
Berlin,els van fer una benvinguda en l’institut Bethoven Oberschule i es van
instal·lar en les cases d'acollida de cadascun dels berlines@s.
Després de instal·lar-se a les cases al dia següent van anar a l'institut i allí van
donar classe d’alemany, anglés; i
ajudaven com a natius a algunes classes
d’espanyol.
A la ciutat de Berlín van visitar molts
monuments
com:-la
porta
de
Brandenburg, el parlament alemany
(Reichtag), els palaus de Sanssouci,
miradors,el museu Pergamon...
Alguns d'ells van provar per primera
vegada el pa negre i els pastissets típics
de Berlín (Pfannkuchen), que són
pareguts als “Miguelitos” d'aci.

Els nostres companys ses degueren
acostumar a menjar aquest pa típic
d’allà

El cost del viatge finalment ha
eixit més econòmic que el que
es pressupostà en un principi,
gràcies
a
l’esforç
dels
professors
organitzadors
(Marina Felip, Paco Hernández
i Toni Torreño) i a l’ajut de
l’Ampa de l’institut. El total
de l’intercanvi ha estat al
voltant de 400€. 15 persones
que enguany estan cursant 1r
de batxillerat han estat els
que s’han beneficiat de
l’experiència. Sembla que
s’ho han passat molt bé i
s’han portat un bon record de
la capital d’Alemanya.
El curs pròxim tornarà l’intercanvi principalment amb els alumnes que ara
cursen 4t d’ESO. Anirem a Berlín a finals de setembre de 2012 i rebrem els
alemanys en febrer de 2013.
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, per Stanly Barbosa

CONSELLERIA ENS DEIXA SENSE PONTS
Els
passats
En canvi l’institut
dies 6 i 8 de
els dies 8 i 9
desembre,
estava obert, tant
nosaltres els
direcció,
secrede Picassent
taria
i
els
hem patit una
membres
de
setmana basconsergeria estatant pesada,
ven en el centre
perquè
hem
treballant
fent
vingut a l’insmatrícules
i
titut el diorganitzant l’inici
lluns, el dimede curs.
cres i el divendres.
En un principi
Un
pont
trencat,
com
els
nostres
escolars
Aquests dies
l’institut
i
el
han
sigut
Consell
Escolar
difícils
perquè
han
paregut
Municipal havia marcat com a dies
diumenges i dilluns. Han sigut
festius locals els dies 1 de
desastrosos, principalment pels
novembre, 9 de desembre i el 30
exàmens que hem tingut intercalats
d’abril.
entre eixos dies i per a les persones
que ja tenien organitzat un viatge.
L’ordre de Conselleria diu que dels
tres dies festius del curs, dos han
A parer de la inspecció i la
de coincidir amb les festes
Conselleria,
llegint
l’ordre
patronals i que tots els centres de
estrictament,
nosaltres
hem
eixe poble o tenen que complir.
disfrutat dos dies de festa local,
L’errada que ha fet Conselleria es
que varen ser els dies 8 i 9 de
que avisaren massa tard, que
setembre i l'altre dia va ser el dia 1
nosaltres ja havíem acordat els dies
de novembre. Els alumnes de
festius, i a pesar d’això haguérem
primària si han disfrutat els dos
de vindre a l’institut a fer classe
dies de festa, perquè ells comencen
normal.
el día 8 de setembre, però
nosaltres
els
de
secundària
Això fa que nosaltres (tant alumnes
comencem el dia 15 de setembre, i
com professorats) durant aquest
eixos dies nosaltres encara estàvem
curs tenim dos dies lectius més que
de vacances i per tant nosaltres no
els altres instituts de la comunitat.
hem disfrutat d’eixos dies festius.
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, per Stanly Barbosa

EL CONFLICTE DE LES TAQUILLES
Els alumnes d’aquest any de 1r de batxillerat han tingut un
seriós problema amb la distribució de les seues taquilles.
Com tots sabeu aquest any les
taquilles s’han distribuït d’una
forma molt concreta: la planta
baixa s’ha deixat per als alumnes
de 1 i 2 d’ESO, la segona planta per
als alumnes de 3 i 4 d’ESO i el
passadís que uneix els dos edificis
es el lloc on li han tocat les
taquilles als de 1 de batxiller.

taquilles i el passadís on estan les
aules, i s’han donat compte de que
els dos tenen la mateixa mida.

Vam preguntar als de direcció sobre
el tema de les taquilles i vam
demanar per què no passaven als
alumnes de batxillerat que tenen
les taquilles en el passadís, a les
taquilles que es troben en la planta
La planta baixa l’han deixada als
baixa on es troben les aules de
alumnes de 1
biologia i física
i 2 d’ESO
i química. Ens
perquè, són
van respondre
els més joves
era una bona
del centre i
idea però l’únic
per a poder
problema està
facilitar
en que no es
l’intercanvi
fien, perquè no
de llibres a
tenen clar que
les taquilles;
els
alumnes
perquè l’any
mantinguen les
passat ningú
taquilles en bon
tenia
estat: en eixa
consideració
planta
no
Taquilles d’institut en mal estat, una por de la
amb
els
passen
tants
direcció del Centre
alumnes de 1
professors com
i 2 d’ESO
en les altres plantes, i d’aquesta
manera hi haurà una menor
Però aquest any el problema està
supervisió de les taquilles.
amb els alumnes de primer de
batxillerat perquè la gent quan
Però la gent de batxillerat no és
travessa el passadís van donant
gent ja bastant responsable?
colps als alumnes que estan en les
Esperem que aquest problema se
taquilles, i han protestat sobre això
solucione prompte i que el proper
i que l’espai del passadís es menut
any la distribució de les taquilles
comparat amb el passadís normal.
siga diferent i que no genere cap
Els de direcció han mesurat el
problema.
passadís en el que estan les
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, per Nerea Mateos i Andrea Serrano

Casa Jove La Torta
Una altra vegada la casa jove la Torta torna a obrir les portes als
estudiants o treballadors per a poder estudiar varis moduls per poder
unificar els seus estudis a un altre nivell.
El nostre amic Boro
i els seus companys
tots els anys vénen
a l’IES l’Om a
donar-nos
una
xarrada breu sobre
el que es fa a la
Torta. Aquest any
ens han portat una
nova agenda i un
fullet amb tot el
que es fa a la Torta
com per exemple
els
mòduls
de
professor de temps
lliure, els tallers de
batucada i altres
cursos.
Des del passat 13 de setembre es troba obert el termini d’inscripció per als
cursos de la Torta . Els cursos són proposats per als joves empadronats a
Picassent, han tingut preferència a l’hora d’apuntar-se. Aquests cursos són per
a gent de 14 a 30 anys. Però tot aquell que no estiga en este perfil també s’ha
pogut apuntar a partir del dia 1 de novembre.
La relació de cursos es la següent:
Taller de batucada: Coneixeràs alguns ritmes de la percussió brasilera i et
divertiràs amb la música.
Curs d’anglès ocupacional multifuncional: Una ferramenta més per a ampliar
ventall de possibilitats laborals i augmentar coneixements.
Curs de cuina: Coneixeràs el món dels aperitius, entrants i còctels d’abans
dels plats forts.
Curs de monitor/a en el temps lliure: Dinàmiques de grup i animació
sociocultural són alguns dels continguts del curs.
Curs de photoshop aplicat a la fotografia: S’exposen en el curs, entre altres,
l’optimització de les imatges i el tractament digital.
Curs d’iniciació al doblatge: Experiència que t’aproparà a una de les parts
més ocultes del cinema.
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, per Núria Pradas i Carolina Delgado

El passat 20 de novembre es van
celebrar les eleccions generals a Espanya
Més de 20.000 col·legis electorals van obrir les seues portes per a
que els espanyols pogueren votar els seus futurs representants
La majoria dels
espanyols
tenia
clar que anava a
guanyar el Partit
Popular a causa
que Zapatero no
va poder traure al
país de la crisi.
Després
d’una
renyida campanya
electoral, el PP va
aconseguir
guanyar amb un
44,62% de vots.
Segons Rajoy, el
Rajoy, celebrant la victòria
seu objectiu bàsic
és resoldre el
problema de l’atur per a poder combatre la crisi.
El Partit Popular va fer una celebració amb tots els luxes a la que van acudir
centenars de persones. Així de bé ho passaven a la seu del Partit Popular quan
els van comunicar que serien els pròxims representants polítics d’Espanya.
Aquest mapa representa els partits
votats per la població espanyola a
les eleccions que han sigut
celebrades el 20 de novembre
d’aquest any.
Com
podem
veure, el
blau
predomina a quasi totes les
províncies espanyoles, a excepció de
Sevilla, i les províncies catalanes i
basques.
Esperem que Rajoy complisca tots
els seus objectius i ens traga de la crisi econòmica que ha anat creixent
durant els últims anys.
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A COLÒMBIA NO ARRIBEN ELS REIS
MAGS
Andrés Alarcón
Fa uns anys vaig arribar a Espanya i
estic molt integrat amb els
companys de l’institut i amb les
persones que me rodege. I com
sabeu, arriba el Nadal i em fa un
poc de nostàlgia perquè el Nadal a
Espanya no és igual que a
Colòmbia.

Perquè a Colòmbia no es creu en
els reis mags; sols en el pare noel i
a Colòmbia se sol reunir tota la
família però sols els dies 24 i 31 de

desembre perquè que són els dies
en els quals se solen donar regals
als nanos i també les cases son
arreglades amb llums per fora
perquè les cases es vegen millor.
I em fa nostàlgia perquè fa molt de
temps que no veig a la meua
família i sobretot en esta data
perquè la meua iaia és la conina
per a tots i hi ha una tradició que
es il·luminar la ciutat pels carrer i
per les les cases i tambéhi ha
moltes figures de llum i és molt
bonic.
I algun dia tornaré a Colòmbia a
passar el Nadal amb tota la meua
família i a disfrutar de totes eixes
tradicions boniques.

Tot açò es fa en Nadal: És el riu que passa per la ciutat; i açò és per totes les
ciutats de Colòmbia
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Com és el Nadal en el món
Tatiana Fernández
El Nadal se celebra en molts països del món. En estes festes els xiquets són
els protagonistes que escriuen les cartes per a demanar els seus regals En
quasi totes les cases hi ha un arbre de Nadal, una decoració nadalenca, un
menjar o qualsevol cosa que recorda que estem en plenes festes nadalenques.
Encara que tenim costums en comú, cada país té les seues tradicions i algunes
són molt diferents de les nostres. A continuació vos vaig a posar com se
celebra el Nadal en alguns països i com s’hi diu “Bon nadal”.
Alemanya: Fröhliche Weihnachten
A Alemanya el Nadal se celebra el 24, 25
i 26 de desembre encara que els
preparatius comencen el 6 de desembre,
dia en el qual comencen a decorar les
cases amb xicotets ninots de fruita i
s’enfornen galetes. El menjar típica de
Nadal és corder, ànec, peix, salsitxes o
ensalada de papes o de fideus. Després
del menjar, es col·loquen els regals
davall de l’arbre. Els xiquets deixen les
seues cartes en les finestres i estan
dirigides a Christkind, que és l’encarregat
de repartir els regals. Els alemanys són
famosos per fer cases de gingebre.

França: Joyeux Noël
La vespra de Nadal els xiquets
deixen les seues sabates junt a les
xemeneies o els arbres nadalencs
perquè el Pare Noel els deixe els
seus regals i al matí de Nadal. Els
xiquets troben penjats de l’arbre
regals, dolços i fruites. Les famílies
es reuneixen per a degustar
deliciosos plats com el foie-gras
(d’ànec o d’oca ), el boudin blanc (
espècie de botifarra de color blanc
), el titot torrat, la bûche de Noel
(“tronc de Nadal”), bombons i el
xampany. Després de la Nit de cap
d’any es donen per finalitzades les
festes.

Casa decorada amb llums

Itàlia: Buon natale
Les festes de Nadal comencen amb
el sopar de la nit del 24 de
desembre, on es reuneixen les
famílies. El sopar està compost per
entremesos,
espaguetis
amb
cloïsses, peix i verdures i de postres
els italians mengen fruita fresca i
torró. Els dolços típics d’esta època
són el “panettone” i el “pandoro”.
Als xiquets, els joguets se’ls porta
el 24 de desembre a la nit el Pare
Noel i el 5 de Gener els porta una
bruixa bona de nom Beffana.
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Xile: Feliz navidad
A principis de desembre, els xilens
comencen a decorar les seues
cases. Els xiquets escriuen les seues
cartes al Pare Noel. El 24 de
desembre, en la Nit de Nadal es
menja titot torrat amb castanyes,
ensalades variades ja que a Xile és
estiu. De postres es menja Pa de
Pasqua i gelats variats i per a beure
prenen Cua de Mono i rompón. El
sopar s’acaba a les 12 de la nit,
hora en què s’obrin els regals. La
Temporada nadalenca acaba el 6 de
gener amb l’Epifania encara que no
se celebra cap acte, no obstant
això, a Xile, este dia és anomenat
La Pasqua dels Negres, en honor a
un dels Reis Mags que vingué de
l’África.
Perú: Feliz navidad
El Nadal peruà comença el dia 24
de desembre. La nit de Nadal, les
famílies peruanes degusten el
tradicional titot al forn amb puré
de poma de postres mengen
panetó, que és un bescuit de
panses amb fruites, i es beu
xocolata calenta. L’ambient fora de
les cases és totalment festiu. En els
carrers s’escolten nadales i hi ha
molts venedors ambulants. Una
curiositat del Nadal peruà és que
en Nadal els regals són per als

xiquets, però en Any Nou són per
als adults.
Argentina: Feliz navidad
Les festes nadalenques d’Argentina
se centren en els xiquets, en la
seua carta al Pare Noel i en els
regals que es col·loquen davall de
l’arbre de Nadal. Hi ha una varietat
de plats que se serveixen en el
sopar de Nit de Nadal i els més
conegut són les graellades. Es fan
menjars
fresquets
perquè
generalment fa molta calor ja que
és estiu: pollastre, ensalades,
gelats. Com que hi ha molts
immigrants a Argentina, queden
moltes tradicions europees, com les
anous, els torrons, el pa dolç.
Noruega: Gledelig Jul
El Nadal comença el primer
diumenge de desembre. Depenent
de la regió, el sopar de Nit de
Nadal pot consistir en costelles de
porc, costelles de corder al vapor i
en algunes parts del país abadejos
frescs i de postres es mengen mores
de l’Àrtic, galetes, torrons i
polvorons. Després, els xiquets
esperen el personatge principal de
les festivitats nadalenques que és
un donyet a qui anomenen
Julenissen i que acompanya el Pare
Noel.

Finlàndia: Hauskaa Joulua
Es diu que és al nord d’este país, en una regió anomenada Korvatunturi, on
viu Santa Claus. Existeix inclús un gran parc
temàtic, “Terra de Nadal”, on es pot veure
la casa de Santa Claus.Com en la resta del
món, els finlandesos decoren les seues
cases amb arbres, llums i garlandes. Els
finlandesos celebren la Nit de Nadal amb
un sopar en família en què solen menjar
titot, pernil i salmó i de postres són típics
el púdings i les galetes de gingebre.
Després tots obrin els regals.
Una casa decorada per dins
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, per Sandra Agulles i Tatiana Fernández

LLOCS ON PODER VIATJAR AQUEST NADAL
Per a qui estiga pensant en viatjar aquestes festes, ací
vos deixem una xicoteta ajuda.
Si t’agraden els parcs temàtics
PortAventura és el millor per a tu.
Fins al 8 de gener el parc estarà
ambientat amb llums, arbres, regals,
i un fum d’espectacles per a tots els
públics. Sense oblidar totes les seues
atraccions de sempre: Dragon Kan,
Huracán Condor, Furius Bako… Que
faran que t’ho passes genial en
aquestes festes.

PortAventura en Nadal

Si el que t’agrada és l’ambient de muntanya i les activitats de neu, Andorra
podria ser el teu lloc, a les estacions de Grandvalira, Vallnord...
A més, si t’agrada anar de tendes, Andorra en té per a tots els gustos:

Estació Vallnord, Andorra

supermercats, centres comercials, roba esportiva, roba de marca, sabateries.
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Si eres esportista i no tens prou
amb les estacions d’esquí, visita
“El palau del gel” allí tens més
opcions: Patinar sobre gel en
una pista olímpica, fer natació o
visitar el gimnàs.També pots
pujar al tobotronc, un tobogán
quilomètric amb rails i trineus,
a l’estil de les muntanyes ruses.
I si desprès de tot això acabes
esgotat, podràs passar-te per
Caldea, un enorme balneari per
a poder relaxar-te: Banys
termals, banys turcs, jacuzzis,
hidromassatge, sales de vapor,
saunes… No sona gens malament
en aquests dies d’hivern!

Les piscines termals de Caldea

Però si el que a tu t’agrada es
passar uns dies més relaxats, una
altra opció que pots triar és el
turisme rural que cada vegada te
més demanda per que estàs lluny
de tot el rebombori d’aquestos
dies.
Les ofertes dels llocs son molt
diverses, pots triar la que mes
s’acomode a les teues necessitats
i disfrutar d’uns dies de descans
amb totes les comoditats en plena
naturalesa. Podràs donar passejos
i descobrir llocs espectaculars,
Casa rural de Bocairent
muntar a cavall, agafar una bici i
fer una ruta i moltes mes coses. També podràs disfrutar d’una gastronomia
molt elaborada.
Tenim per a triar cases rurals per tota Espanya però si el que voleu és propet
de casa ací vos deixem una xicoteta guia de llocs a la comunitat valenciana.
En València hi ha pobles com: Bocairent, Aras de Los Olmos, Albaida,Llaurí,
Sot de Chera, etc... ; en Castelló hi ha llocs com: Castellnovo, Jérica,
Segorbe, Altura,etc.. i en Alacant: Benimantell, Guadalest, Benilloba, Agres,
etc...
Siga quina siga la vostra elecció vos desitgem que passeu unes bones festes i
disfruteu al màxim d’aquestos dies.
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, per Sandra Agulles i -TatianaFernández

PASSA-T’HO BÉ
EN NADAL

València en Nadal

Les vacances estan per
arribar, molt prompte
acabaran les classes per a
donar pas a més de dues
setmanes de descans, que ja
teníem ganes!
Que podem fer per aprofitarles al màxim?

Fira d’atraccions
Com tots els anys, València es prepara
per a que disfrutem d’uns Nadals
entretinguts amb la Fira d’Atraccions.
Des de el 26 de novembre fins al 22 de
gener en l’Avinguda de França. Oberta
a partir de les 18:00h.
Fira d’atraccions

Àgora
Al igual que l’any passat, l’Àgora també a organitzat activitats per al Nadal.
Concerts, mercats i una pista de gel són algunes de les coses que han preparat
a l’Àgora.
Música: La oreja de Van Gogh. 7 de
desembre. (Entrades a la venda
online)
Esports: Pista de gel. Des de el 18
de desembre.
Oci: Mercat de Nadal. Des de el 18
de desembre.
A més, per als més menuts, hi
haurà dos espectacles: “Lacy
Town” i “Gormiti”

Àgora, València
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Els mercats nadalencs de València

Una parada d’un mercat nadalenc

El Mercat de Nadal de Nuevo
Centro es troba al centre comercial
de València i esta obert del 25 de
novembre fins al 5 gener 2012 tots
els dies de 10 a 22 hores. En aquest
mercat hi ha moltes parades
relacionades amb els productes
nadalencs i s'organitzen activitats
per als mes menuts que es fan a la
casa del Nadal. En aquest lloc els
xiquets podran escoltar contes de
fades i fer diferents tallers. També
trobareu el tren de Nadal , una
exposició de betlems de tot el món,
actuacions musicals i estaran el
Pare Noel i els Reis Mags d'Orient.
El Mercat ambulant de Nadal
s'ubica al Mercat de Colom,esta
obert des de el16 de desembre fins
al 5 de gener en horari de 10 a 22
hores. Podeu trobar artesania i
decoracions pròpies de Nadal.
També està tots els dies el Pare
Noel i els Reis Mags. Els mes
menuts podran
disfrutar de:
titelles, espectacles d'animació i
màgia, obres de teatre, etc. També
te un gran arbre de Nadal i un
pessebre.
El Mercat de l’Avinguda de l’Oest
s’instal·la al carrer Baró de Carcer
des de l’1 de desembre fins al 6 de
gener amb nombroses parades on

Si el que prefereixes és anar de
compres pots triar l’opció de visitar els
famosos
mercats
nadalencs
que
agraden tant als major com als mes
menuts de la casa.
A continuació vos deixem una xicoteta
guia d’alguns mercats que podeu trobar
a València:

podeu trobar una gran varietat de
productes nadalencs.
Als carrers al voltant del Mercat
Central es munta un tradicional
Mercat de Nadal amb més de trescentes parades de venda de dolços

Nuevo Centro, València

de Nadal, pa de gingebre,
castanyes torrades, decoracions de
Nadal i figures del Betlem.
Al Cabanyal s’instal·la, els primers
dies de gener, el Mercat ambulant
de Reis, que es compon de més de
dues-centes parades,on podreu
comprar tota classe d’articles
relacionats amb aquestes festes:
adorns i elements decoratius,
panderetes, cotilló, figuretes per al
betlem, complements, joguets i
articles de regal en general; amb
l'objectiu de facilitar-vos les
compres nadalenques a tots els
valencians.

Desitgem que amb aquesta informació les vostres compres siguen més fàcils a
l’hora d’elegir els vostres regals.
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, perAndrea Serrano

S’acosta el Nadal i el sorteig de La
Grossa de Nadal ens acompanya
Aquest any a causa de la crisi, la venda de loteria ha augmentat
un 28.4% respecte a l'any anterior.

Aquest any veiem que hi ha més
gent preparant-se per a comprar
més loteria que regals per als mes
petits de la casa. Estant en crisi els
diners fan falta i la gent s'il·lusiona
més imaginant que pot ser una de
les
seues
paperetes
és
la
guanyadora d'aquest any.
Si
l'any passat solament es
comprava en dates nadalenques un
o dosdècims per persona, podem
arribar a la conclusió que entre tots
fèiem una mitjana d'un 50 %
,Aquest any podríem arribar a un

70% i no
nadalenca.

solament

en

època

Aquest any també ha pujat la xifra
de compradors online d'aquest
sorteig nadalenc,encara que són els
que menys compren també són els
que més gasten: entre uns 68 euros
de mitjana.
Aquest any cal arriscar-se amb la
terminació en 5 ja que ha tocat
unes 32 vegades; i també amb els
números 4 i 6 (que tenen una
mitjana
de
26-27
vegades
d’encert).
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, per Carlos Nevado i Andrés Alarcón

«CREAR EM LLEVA LA SON»
ENTREVISTA A ENRIC
especialista en malabars

ROMAGUERA,

ex-alumne,

mestre

i

Enric Romaguera, és el fill de
Dora Albentosa, professora de
Fisica i Química i Diver. Enric és
malabarista de contact ball, és
impressionant els malabars que
fa. Com que ja molta gent de
L’om l’ha vist en el seu
espectacle, ara coneixerem els
passos de la seua vida.
On vas realitzar els estudis
secundaris? Com va ser la teua
experiència a l’institut? Et
relaciones
encara
amb
companys de l’institut?

Enric Romaguera amb les Contact Ball

No recorde molt bé, però va ser ací mateix al gran institut de Picassent IES
L’OM. La meua experiència va ser molt gratificant ,partint del fet que el
millor de cada lloc són les persones. A l’institut a part de trobar grans
personatges com són Paco Tarín o Toni Torreño… per a mi va ser molt
important trobar gent d’Alcàsser, ja que érem la meitat de Picassent i
d’Alcasser. A partir de la gent d’Alcàsser va sorgir un grup musical en el qual
he estat tocant durant 15 anys, que es diu Svaters, tinc molts dels que
considere amics a Alcàsser.
Una cosa d’ací, de l’institut: gràcies a Javi Espi, el cap d’estudis, per la seua
escolta. em va fer valorar l’educació física i vaig decidir estudiar-ne a
Magisteri. L’educació física conseqüentment fa que siga qui sóc, i va ser una
persona la que em va marcar la meua dedicació.
2-. O siga que vas seguir estudiant...
R: Vaig acabar l’institut, tenia clar que volia fer educació física, en la facultat
però vaig caure a les proves físiques i vaig començar a fer magisteri. Vaig fer
oposicions,vaig aprovar sense plaça, vaig estar tres anys sent professor
d’educació física a primària i al cap dels tres o quatre anys, vaig fer ciències
de l’activitat física, i l’any passat vaig fer un màster d’investigació i vaig fer
un estudi de les meues dos obsessions: sobre habilitats psicomotrius, els
malabars,i la salut mental. És un estudi sobre com ajuden els malabars a gent
que té esclerosi múltiple.
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Segons ens han informat, has visitat molt de món, Com va nàixer eixa
afició?
L’any 2006 amb 25 anys vaig decidir que em deixava la docència i vaig anarme’n a viure Australia. Això va ser un punt d’inflexió en la meua vida. Des
d’aleshores m’agrada viatjat, o quasi ho necessite. He estat vivint a Austràlia
i a Sud-amèrica, a Xile; i he visitat per més o menys temps Xina, Hong Kong,
Tailàndia, Cambodja, Vietnam; he estat a l’Índia un mes i mig, ara hi tornaré
amb un projecte nou. Què més? he estat a Brasil a Perú, Argentina, Finlàndia,
Noruega, Suècia, Dinamarca, Polònia, Grècia, Alemanya.. .
Quin és el projecte nou de l’Índia?
vaig a l’Índia, a un lloc que es diu Anantapur, on està la fundació Vicent
Ferrer,que és una ONG que fa 40 anys esta en l’Índia ajudant a viure a la
casta més baixa, que són els intocables. Allí estan educant les dones perquè
no tinguen 15 fills,que tinguen educació, estan portant el regadiu... Amb el
meu projecte estem entrenant es paraolímpics. Hi ha xavals que van a les
paraolimpíades. És una part d’entrenament, formant als professors d’educació
física d’allí, perquè sàpiguen treballar amb xiquets que no tenen cames, que
no veuen, que són sords. Hi estare 6 mesos.
I els malabars? Has fet estudis
especifics per a realitzar eixe
treball?
Vaig descobrir els malabars fent la
carrera,quan estava fent magisteri, el
2002. Allí vaig fer un curs de malabars
que em donava crèdits, i vaig
descobrir que m’agradava i vaig
fabricar les meues pilotes i tal. Va ser
aleshores quan comencí a treballar;
quan vaig descobrir la pilota de cristall
que es diu contact. Vaig seguir
avançant i vaig vore que a Australia
eixint al carrer la gent em donava
diners per fer el que jo volia. I vaig
començar a pensar si açò era la meua
eixida. A Sud-amèrica vaig fer
diferents
cursos
de
dansa
contemporània i circ, malabars
específics: he estat 7 o 8 anys llançant
i recepcionant coses. Però no m’ho he
cregut fins fa 2 o 3 anys, perquè abans
jugava,i ara entrene perquè em
paguen per fer-ho.
T’agrada aquest treball?
No m’agrada, m’encisa. A més, és un poc surrealista que em paguen per
plaer,i el fet de poder crear és una cosa que he descobert. Abans quan era
professor creava espectacles per a nanos i en algun aniversari vaig composar
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alguna cançó per algú, però el fet de poder combinar diferents tipus d’arts
“em lleva la son”,crec que no es pot definir millor.
Els malabars podrien formar part de l’assignatura d’Educació Física?
Caldria, caldria. No sé si els vostres professors ho han fet. Hi ha molts estudis
que demostren que els malabars, els llançaments complexos provoquen que a
la matèria blana del cervell, enllaces millor les connexions, és a dir,que
recordes més i que tingues més habilitat, que sigues capaç d’accedir a nous
coneixements.
Conta’ns alguna cosa de l’espectacle a què vam assistir el 10 de novembre,
a la Casa de la Cultura.
L’espectacle d’aquest dia era la preestrena que es diu. Era la primera volta
que el féiem en públic. És un espectacle de teatre de circ, on es combina
l’actuació i la interpretació en les arts escèniques. Es parla de la realitat on
està el públic, que fa un vol, amb hostesses de vol i tot. Es tracta de trobar
una altra realitat en les persones. De queè som capaços si ens deixem dur pel
somni. Es fa un pols a la realitat: acrobàcies, teles aèries,dansa vertical,
espectacle de llums, espectacles de màgia.

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS A
L’INSTITUT
Per Tatiana Fernández

Fins al 20 de desembre podeu portar aliments per ajudar els
més necessitats
Com altres anys, l’institut ha
organitzat
una
recollida d’
aliments destinats a
una
organització
cooperant,
que
finalitzarà el 20 de desembre. Els
alumnes de 4t B són els
organitzadors de portar a terme
aquest projecte. S’arrepleguen
tot tipus d’ aliments enllaunats i
empaquetats destinats a ajudar
els més necessitats. Els alumnes
poden portar arròs, macarrons,
sucre, cigrons, llentilles, galetes,
etc... Però cal tindre en compte
les dades de caducitat que no
siguen molt properes. Des d’ací
vos demanem que col·laboreu i
que ajudeu als altres.

Recollida d’aliments
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ESPORTS DEL

, per Jorge Aguado i Adrian González

DUCATI ES TRAÏCIONA A SI MATEIX
Després d’un any per a
oblidar a pesar de
tindre en les seues
fileres a Valentino
Rossi,
Ducati
ha
decidit trair la seua
filosofia per a ara
intentar tornar a ser
competitiva.
Segons el seu director
tècnic, Filippo Preziosi,
la marca italiana va a
dur a terme una sèrie
de canvis en la seua
moto que no segueixen
la
seua
línea
tradicional, però que
són necessaris.

Valentino Rossi i Marco Simoncelli creuant la línia de meta

Ducati s’aproxima més a
l’ideal
de
moto
japonesa o, el que és el
mateix, a muntar una
estructura
a
l’estil
d’Honda
o
Yamaha.
També es destaca el
motor en ‘V’, que tindrà
un angle inferior a 90
graus.
En
aquest
aspecte Preziosi no va
voler
desvelar
més
novetats.
Moto de Rossi de l'escuderia DUCATI)
La
sort
que
té
l’escuderia de Ducati és
tindre el millor pilot de tots els temps, el mite encara viu del motociclisme,
Valentino Rossi,i això li podrà donar bons resultats encara que la moto no
estiga al cent per cent.
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EL CLÀSSIC, DE NOU CULÉ
El FC Barcelona tornà a donar un recital de futbol davant l’etern rival, el
Reial Madrid

Els jugadors del Barcelona celebrant la victòria al final del partit

El Futbol Club Barcelona continuà
demostrant el passat 10 de
desembre i al Santiago Bernabeu,
perquè és el millor equip del món, i
probablement, de la història del
futbol. L’encontre venia marcat
pels
lamentables
incidents
ocorreguts durant els últims clàssics
que, per sort, no van ser tan
evidents en aquesta ocasió encara
que també es veieren dures
entrades i algun mal gest.
El Madrid venia de fer partits
espectaculars i un gran nombre de
gols, i enguany semblava ser que
les coses havien canviat i l’equip de
la capital podria endur-se el gat a
l’aigua. L’eufòria blanca encara va
ser més gran quan als pocs segons
d’iniciar-se el partit, el seu
davanter, Karim Benzemá, aprofità
una errada de Víctor Valdés per a
ficar al Madrid 1-0. Des d’eixe
moment, l’equip català es va fer
amb el control total del partit i al

minut 29, després d’una increïble
jugada de Leo Messi, el xilè Alexis
creuà un baló des de la frontal que
el capità de la selecció espanyola,
Iker Casillas, no va poder aturar. El
descans va arribar amb un 1-1 al
marcador però a la segona part, el
domini del Barcelona va ser encara
més gran i al minut 52 Xavi llançà
un tir de fora de l’àrea, que
després de tocar a Marcelo,
s’introduí en la xarxa. Poc després,
una genial centrada de Dani Alves
des de la banda va ser rematada de
cap pel fitxatge estrella del
Barcelona, Cesc Fàbregas, al minut
65. El Madrid va intentar la
remuntada desesperadament però
ja era massa tard.
L’esperat encontre va acabar sense
cap tipus d’incidència i de nou, el
Barça tornà a demostrar que està
uns quants escalons per damunt del
Madrid.
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PENTACAMPIONS!
Espanya guanya la copa Davis per cinquena vegada

La quinta ja esta ací. Dos menys
que Suècia, a quatre de Gran
Bretanya i França. Encara molt
lluny de les 28 d'Austràlia i les 32
dels Estats Units, que van fer
apilament quan la Copa Davis es
disputava pel sistema de 'challenge
round' i el campió d'un any
esperava rival a casa a la final del
següent curs sense disputar cap
eliminatòria. Va arribar amb més
suspens del previst, ja que Del
Potro es va apuntar el primer set
contra Nadal i va tenir 1-0 i 40-0 en
el segon. Ací van morir les seues
esperances, pel mal començament
de l'espanyol, que va cedir el seu
servei
en
quatre
ocasions
consecutives, abans d'encadenar
cinc serveis favorables en blanc.

Espanya segueix sent el millor
equip del segle XXI. Campiona el
2000, 2004, 2008, 2009 i 2011. Es
diu aviat. El que va semblar durant
tant temps un somni impossible és
ara una feliç costum. El millor
equip del món. El millor tennis del
planeta. El més fiable valedor en la
competició, Rafael Nadal, que
encadena 19 victòries consecutives
en individuals i no perd des del seu
debut, el 2004, a Bratislava, davant
Jiri Novak.
Igual que fa tres anys, a Mar del
Plata,
Espanya
s'ha
creuat
fatalment en els interessos dels
argentíns. La Davis és encara un
impossible per a una de les grans
potències d'aquest esport, finalista
també el 1981, 2006 i 2008.
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MALDITA NEREA ACTUA AL PALAU DE LA
MÚSICA
El concert recaptava fons contra la violència de gènere
El passat 5 de desembre, el grup murcià actuà al Palau de la Música de
València per recaptar fons per a les dones víctimes de la violència de
gènere
Maldita Nerea va fer seua
València, aquesta vegada
per una causa solidària:
ajudar amb els beneficis del
concert a l’organització
“Proyecto Emprendedoras”
(en suport a les dones
víctimes de la violència de
gènere) de la “Fundación
por la Justicia”.
Aquest grup, conegut a tota
Espanya per la seua bona
música i la senzillesa dels
seus components, també
Jorge Ruiz durant l’actuació al Palau
aprofità per a presentar en
directe el seu últim disc
“Fácil” que va eixir a la llum en maig, i que és un dels discs nacionals més
venuts. El cantant i compositor Jorge Ruiz explicà en roda de premsa que ha
decidit ajudar aquesta iniciativa perquè manté un “idilio amoroso” amb
València i que hi ha projectes “a los que no se puede decir que no”.
Junt amb el cantant murcià han estat a la presentació la presidenta del Palau
de la Música, Mayrén Beneyto; el president de la Fundación por la Justícia,
José María Tomás, i la directora de màrqueting de la revista “Jo, Dona”,
gestora de la iniciativa, Samary Fernández. L’any passat, Dani Martín va ser
l’encarregat de contribuir amb aquesta causa, obtenint 16.400 euros de
beneficis. A més, Jorge Ruiz també destacà la importància de “reforçar”
l’idea que la dona “vale mucho más de lo que muchas veces se valora”.
El concert va tindre molt d’èxit i va comptar amb una gran afluencia
d’espectadors ja que les entrades eren prou econòmiques (entre 10 i 20
euros) i l’escenari era immillorable: el Palau de la Música de València.
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HAPPY FEET 2
Happy Feet 2 és la seqüela de l'oscaritzada cinta
d'animació retornarà a l'Antàrtida i ara en 3D. Mumble,
el mestre de Tap, té un problema amb el seu petit fill
Erik, un coreografiesfòbic. Reticent a ballar, Erik
escapa de la seua llar i es troba amb el poderós Sven,
un pingüí que pot volar!. Mumble no té cap esperança
de poder competir amb un personatge tan carismàtic,
però les coses es posen pitjor quan el món és sacsejat
per unes forces poderoses. Erik tindrà llavors
d'intentar reunir pingüins de diverses parts del món i
tot tipus de criatures fabuloses com Krill, un gegant
elefant marí, per intentar solucionar el problema.

IN TIME
'In Time' se centra en un jove sense recursos econòmics que té
la fortuna de poder accedir a aturar el seu rellotge biològic,
encara que massa tard per poder salvar la seua mare de la
mort. El jove acabarà fugint de la força policial corrupta
coneguda com "time keepers" (guardians del temps),
responsables de salvaguardar el sistema instaurat.

FUGA DE CEREBROS 2
Segones parts a vegades són bones, bé, diguem que
menys dolentes. El que està clar és que Fuga de
Cerebros 2, ja siga per situacions molt aberrants i límit,
et fa riure prou.
Adrián Lastra és el protagonista. La resta de grup de
frikis que arriben a Harvard són els que protagonitzen
tots les aventures de la comèdia. En aquesta pel·lícula
coneixem més sobre la vida d'aquests penjats. Tots són
frikis, però frikis amb cor.
David Hasselhoff fa un “cameo” al final. Pel que fa a
Patricia i Paula, les xiques de la peli, es pot dir que són
vistoses. El paper de Patricia és el de la típica xica
guapa, que no et fa riure en tota la pel·lícula, el de
Paula Prendes, però, és la típica xica que li encanta l'alcohol i cantar, amb la qual
cosa algunes rialles estan assegurades
Cal destacar en aquesta segona part als animals: una mona “lazarillo”, gossos
rabiosos, “llamas” que escupen amb ràbia ... Són un gran contrapunt humorístic que
sempre triomfa en qualsevol pel·lícula d'humor.
L’humor fan a aquesta pel lícula una espanyola-americanada que no pretén ser una
bona pel·lícula. Pretén riure només i que els espectadors, almenys deixem anar un
somriure, en aquest sentit el guió està ben aconseguit, no hi ha dubte.
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ACUDITS NADALENCS

En aquestes festes també hi ha acudits que hi són típics.

Dos rosses van al bosc a buscar un pi per Nadal. Desprès de dues
hores de recerca, una li diu a l”altra:
–Bé, ja n’hi ha prou!. El proper pi que vegem l’agafem, tinga o no
tinga boles de Nadal!

Dos bojos estan preparant l’arbre de Nadal i un li diu a l’altre:
–Avisa’m si s’encenen els llums I l’altre li contesta: «Sí... No ...
Sí... No.»
És un borratxo que està en un bar cantant:
Bon Nadal, Bon Nadal ...
–Però què dius? Si estem al juliol
Llavors li diu el cambrer:
–No fotis! Quin sermó em farà la meua dona quan arribe a casa. És
la primera vegada que
arribe tan tard desprès
d’una festa.
Què és una soltera?
–Una dona que ha
passat molts Nadals
però cap nit de Nadal
bona.
–Quin cotxe condueix
el Pare Noel?
–Un Renol.
A tu que t’agrada més,
fer l’amor o el Nadal?
–Home, fer l’amor,
però el que passa és
que el Nadal passa
més sovint ...
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CURIOSITATS
Ací vos deixem unes quantes curiositats perquè passeu una bona
estona. Ho sabíeu?

El "quac" d’un ànec no produeix eco i ningú sap per
què.

L'orina dels gats brilla amb la llum de neó
(la de les discoteques).

Els lleons poden estar sense menjar fins a cinc
dies, però poden copular fins a cinquanta
vegades al dia.

El coit d’un pollastre i una gallina dura menys
d’un segon i mig

Shrek va existir, la pel·licula està basada en
Maurice Tille

George Washington, primer president dels Estats
Units, tenia marihuana en el pati de la seua
casa.

El 18 de febrer de 1979 va nevar al desert del
Sahara
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