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EDITORIAL 

 
 
La violència a les dones, a les companyes, a 
les amigues; a les parelles... sembla que 
ens repugna a molta part de nosaltres i és 
això una molt bona notícia. 
 
Els companys de PQPI han aparegut 
fotografiats per tot l’institut contribuint 
amb els seus eslògans a fer més patent que 
la violència verbal, física, psicològica... 
contra les dones, siga quina siga la seua 
condició, és d’una covardia infinita. 
 
La redacció de El món de l’om  ens fem 
ressò del rebuig de la violència masclista a 
través d’uns treballs de col·laboració (dels 
mateixos alumnes de PQPI) i també d’altres 
treballs que posen sobre el paper altres 
agressions que es produeixen arreu del 
món. 
 
És aquesta una revista solidària. En lloc de 
l’agressió, els articles vos aniran mostrant 
que una altra relació entre les persones 
basada en la solidaritat és possible: s’està 
fent a Picassent i s’està fent a l’Índia, per 
exemple. 
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ESPORTS DEL  , per Julian Castro 
 

 

Moment complicat per a l'equip “xe" 

A l’equip valencianista no li estan eixint les coses com esperava en aquesta 
campanya. L'afició del València està molt descontenta amb els resultats del 
seu equip. 

 

 

En aquesta temporada no li estan 
anant molt bé les coses a l'equip xe. 
Els jugadors desanimats per la falta 
de victòries i potser el sistema de joc 
d’Ernesto Valverde, el segon 
entrenador que passa pel València en 
el que portem de temporada. El 
València ara mateix ocupa la setena 
plaça en la lliga BBVA amb 33 punts, 
10 victòries, 3 empats i 8 partits 
perduts. A l'equip d’Ernesto Valverde 
no li està anant bé fora de casa, ja 
que porta a penes 3 victòries fora de 
casa i 5 partits perduts fora de casa. 
En el que sí que té sort el València es 
en la venda dels grans jugadors que 
ha tingut i que ha deixat escapar com 
el traspàs de David Silva al 
Manchester City per 33 milions 
d'euros, el traspàs de David Villa al 
Barcelona per 40 milions i el traspàs 
de Juan Mata al Chelsea per 28 
milions.  

La veritat és que els traspassos dels 
jugadors com Silva, el "guaje" Villa i 

Juan mata han sigut  uns traspassos 
que han fet molt bé però per als 
equips als quals se n'han anat, però la 
veritat és que també han deixat 
molts milions al València. Gràcies a 
eixos traspassos a banda dels de 
Joaquín Sanchez i Isco s'ha pogut 
reduir el deute que tenien. Fa cinc 
anys el València tenia un deute de 
550 milions d'euros però gràcies als 
traspassos s'ha reduït a quasi 370 
milions d'euros. Ara mateix tenen a 
un gran davanter com es Soldado, 
però pareix que tard o prompte se 
n'anirà de l’equip valencianista. 
Encara falta la champions league, 
perquè la copa del rei ja s’ha 
perduda... A vore si l'equip 
valencianista pot guanyar algun títol 
aquesta temporada. Esperem que 
l'equip d’Ernesto Valverde puga 
traure aquesta situació avant amb 
esforç, compromís dels jugadors i el 
suport de l'afició. 



  

 

ELS PQPI CONTRIBUEIXEN AMB ESLÒGANS I LA 
SEUA IMATGE A LA CAMPANYA MUNICIPAL CONTRA 

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
 

 
  

   

   
 

quan maltractes una xica perds la teua dignitat com a home. quan 
pegues una dona deixes de ser un home. si t'estime no et controle. si 

perd el control et faig sentir por. si insultes una xica perds el teu honor 
com a home. pense respectar-te perquè t'estime. por amor soy capaz 

de darlo todo sin esperar nada a cambio.el dèbil és aquell que maltracta 
allò que més s'estima. mai no s'entra en un cor a través de la violència. 
me gustas, te quiero, pero no eres sólo mí@. l'amor no és l'hòstia!!!  la 

violència és l'últim recurs de la persona incompetent. l'amor és el 
vertader preu de l'amor. amor amb amor es paga. per a aconseguir el 

que vull no et faré sentir culpable. una relació que es basa en el domini 
i el control pot acabar en violència... 


