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, per David Gómez

LA MÚSICA A L’INSTITUT,
UN RITME ENTRE CLASSE
I CLASSE
La música que sona pels altaveus de tots els corredors del Centre i pel pati
està seleccionada pels professors i alumnes del centre.
Hi ha quatre moments en els quals escoltem un tema musical; A l’entrada, de
7’50 a 8:00; a cada canvi de classe (sempre mateixa cançó); a l’entrada i eixida
del pati; i a la finalització de les classes.
La música s’ha adaptar a un llenguatge no molt “fort” i cada moment té la seua
duració. Per això, al proposar les cançons, aquestes s’han d’acomodar-se al temps
requerit.
Si algun alumne desitja que s’incloga una cançó que li agrade ha de proporcionar
el tema musical en mp3. El tema ha de durar entre 2:30 i 5 minuts. Li l’ha de
portar al vicedirector ( Ramón Revert), que és l’encarregat del canvi de la música
que escoltem. La vigència de les cançons en la megafonia depén de l’existència
de noves aportacions. Per exemple la música que hem escoltat des de gener va
ser suggerida pels alumnes d’electricitat amb el seu professor Plàcid Navarro, com
a coordinador.
La música que hem escoltat aquest més de gener és:
Entrada: Pau Vallvé “De bosc” + “Un gran riu
de fang”
Entre classes: SENIOR I EL COR BRUTAL: “La
sort adormida”
Pati: TXARANGO: “Per art de màgia”
Eixida: Óscar Briz: “Ap 7”

La música que escoltarem a partir d’aquesta setmana ha estat proposada per Toni
Pérez. I és:
Entrada: Dani Martín “Cero”
Entre clases: Txarango-Volveremos
Pati: Pink Floyd-Another Brick in the Wall.
Eixida: Melendi-Que el cielo empieze sentao.
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L’encontre tindrà lloc entre els dies 11 i 19 de febrer

22 BERLINESOS DESEMBARQUEN A
PICASSENT
La segona part de l’intercanvi amb Berlín porta a l’institut vint-idos alumnes de 14 anys del la prestigiós centre educatiu Beethoven
Schüle, acompanyats per dos professores d’espanyol d’aquell
institut
Aquesta mateixa setmana trobareu pels corredors i per les classes de l’institut uns
alumnes una mica especials. No parlen valencià però sí un poc d’espanyol del que
han pogut aprendre en dos anys. Sí que parlen prou bé l’anglés i podrem amb ells
practicar alguna cosa del que ens ensenyen a les classes. Parlen alemany, això sí,
perfectament. Entre unes llengües i altres, i el llenguatge dels signes; i el
llenguatge dels gestos; i amb l’actitud tan valenciana de l’acollida: una mirada
càlida, un somriure, una encaixada de mans, una conversació amable... farem la
resta.

A Berlín, als quatre dies d’arribar, els valencians i berlinesos tots ja barrejats i amics ja
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Vénen a conéixer el nostre poble de Picassent, la nostra ciutat de València, el
nostre institut i com ens ho muntem ací; les nostres cases també. Volen conéixer
com és la vida d’un jove valencià d’institut. Els ho són de la gran ciutat de
Berlín.
El més de setembre passat 19 alumnes de batxillerat de l’IES L’Om ja vam estar
en les seues cases i en la seua ciutat i van disfrutar el que no està escrit durant
una setmana. Des d’aleshores, uns i altres s’han enviat infinitat de whassaps,
s’han intercanviat tota mena d’arxius i d’experiències per carta, per Tuenti, per
facebook... Res comparable a tornar-se a tindre cara a cara i a fondre’s en una
abraçada d’estima. Perquè d’estima es tracta ja quan has estat en casa d’un i
t’han tractat com un rei o com una reina; i vols fer el mateix, fer-los entrar en ta
casa i que siguen un més de la família.
Al llarg de la setmana entraran en alguna de les nostres classes: faran tallers de
música, d’electricitat, classes d’espanyol, classes de conversació en anglés;
classes de valencià; coneixeran l’arquitectura popular del poble; el jardí
mediterrani que ha dissenyat el nostre professor Manolo Jovaní; visitaran els
monuments més emblemàtics de la ciutat de València, passejaran per l’Albufera
en barca; entre tarongers pel barranc fins a Alcàsser, voran un Betlem encara,
que els espera des del Nadal. Els més atrevits (atrevides, que quasi totes són
xiques) es banyaran a la platja del Saler o de la Malvarossa. Sempre ho han fet,
des del primer any que uns berlinesos vingueren d’interncavi a l’institut...

En rogle, a la cafeteria de l’institut de Berlín

Facen el que facen, els espera una setmana de contínues vivències, d’aquelles
que es queden en el cap per molt de temps. A uns i als altres: Als amics de l’Horta
de València i als de les planes de Brandenburg
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«Cada vegada hi ha menys conflictes»
Entrevista a Raquel Sánchez Fernández, alumna de 4tESO i mediadora.
L'equip de mediació està format per l'alumnat, mares i pares de l'AMPA, així com
per professorat de l'IES L'Om de Picassent, que donen suport als membres de la
comunitat educativa a fi d'aconseguir la seua meta: el progrés de l'alumnat. La
mediació sol ser entre dues persones que de mutu acord han decidit solucionar els
seus problemes.
La mediació és una forma de resoldre conflictes entre dos o més persones, amb
l'ajuda d'una tercera persona, el ''mediador''. Els mediadors poden ser alumnes,
professors, pares. Els mediadors no imposen solucions ni opinen sobre qui té la
raó. El que busquen és satisfer les necessitats de les parts en disputa, regulant el
procés de comunicació i conduint-ho per mig d'uns senzills passos en els que, si les
parts col·laboren, és possible aplegar a una solució amb la qual tots guanyen o,
almenys, queden satisfets.
La mediació és voluntària, confidencial, i està basada en el diàleg.
-Hi ha molts membres participant en mediació? Com pots formar-ne part?
Hi ha molts xiquets de diferents edats i cursos que tenen com a objectiu ajudar
els altres en els seus problemes. Pots formar-ne part a principi de curs quan et
fan un test i depenent de les teues respostes ports formar-ne part o no.
-Hi ha hagut molts conflictes aquest any?
Aquest any no hi ha hagut conflictes però l'any passat en comparació si que va
haver-hi bastants. Cada vegada hi ha menys conflictes.
-Com ha sigut el viatge que féreu? Què vàreu fer?

Vam anar a un alberg d'Alboraig. Va ser un viatge de dos dies i vam tindre com a
objectiu aprendre més sobre la mediació.
6

En el primer dia vam practicar situacions de conflictes per a saber portar a cap el
procés d'una mediació i saber actuar davant d'ella. Ens vam posar uns videos i ens
van fer expressar amb frases el que entenguérem sobre la mediació.
El segon dia va a ser més relaxat i
va a vindre un mag que ens va fer
malabars...i va traure a la gent per
qué perdera la vergonya, aixó ens
va fer divertirnos i va ser molt
entretingut.
Per a acabar, aquest viatge va a ser
molt divertit i cada any es millor i fa
que tinguem més acostament amb
els professors del centre.

Recentment, alguns alumnes del Grup de Mediació s'han incorporat al grup de
corresponsals de La Torta. S'encarreguen de difondre informació relacionada amb
les campanyes i les activitats proposades.
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«Si t’agrada estudiar, estudiar no costa
gens»
ENTREVISTA A GERARDO, PROFESSOR D’HISTÒRIA A L’IES OM.

El professor d’història Gerardo Andrés és un dels professors
amb qui més confiança tenen alguns alumnes. Per a saber
com és el seu dia a dia, indagar què fa fora de l’institut, i
mes coses de la seua vida li hem fet aquesta entrevista.
• Gerardo quins son els projectes que portes endavant?
A l’institut porte el Musical, també els debats, que tal vegada este any
m’implique una altra vegada i sobretot el Moodle, intentar mantindre la pàgina
web, que funciona la meitat de les vegades, però bé. Molts creiem que així i tot,
convé mantenim oberta la pàgina.
• Que ens podries dir de la plataforma Moodle? I del Musical?
El moodle és una plataforma que és gratuïta, i que està prou bé per penjar
treballs tant professors com alumnes, però estem tenint problemes amb
Conselleria, perquè encara està creant-se. Pel que fa al Musical ja tenim una
experiència: portem cinc anys, i cada any va a millor, sobretot per Raül, perquè
abans la música es feia amb playback i ara es fa música en directe, i ell ha anat
fent adaptacions de la música, de cançons, etc...
• Què penses tu que
es podria fer per a
millorar l’institut?
Doncs estem fent ja
moltes coses, però
sobretot que la gent
vulga vindre i que els
alumnes ens vegen no
com enemics, sinó,
com a amics, com a
aliats.
• Com
creus
que
hauria de ser una
classe?
D’una
grandària
raonable, perquè que
hi haja més de trenta
persones en una aula,
no és normal. Algunes

Gerardo en mig d’un grup d’alumnes
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vegades és difícil de dur, i que també hi haja un ambient que permeta treballar.
• Tu no pares, sabem que també fas classes a la vesprada... Com compagines el
ser professor d’universitat amb el teu treball ací al institut?
Com puc. Perquè hi ha vegades que treballe molt. Hi ha dies que estic deu hores
fent classe, però bé, amb bon humor tot s’aconsegueix..
• I això nomes treball, i l’oci, quines aficions més tens, a part del musical? Ens
han parlat de que practiques les arts marcials?
Bo, a part del musical també faig teatre i sóc “artista marcial”, perquè també em
fa falta un poc d’esport , és a dir, que no siga tot estudiar i tot intel·lectual.
• I no has parat mai d’estudiar, a part de la carrera de socials quines carreres
més tens? Digues, per què tantes carreres?
Bo, són totes de ·socials·. Són Dret, Politiques i Art. Doncs perquè si jo a la gent li
demane estudiar, jo hauré d’estudiar també, i el truc és que t’agrade, si t’agrada
estudiar no costa gens.
• Sabem que en les teues vacances has viatjat a molt llocs del món. Per què
eixe interès per viatjar? A on?
Sí, sí m’agrada viatjar, sobretot a Àsia: Xina, Vietnam, Cambotja, Japó,
Mongòlia… perquè és una manera de veure món , de viure aventures i de canviar
un poc el context, de canviar d’ambients. A Picassent estic molt a gust, però a
vegades canviar d’aires no ve malament, al contrari va bé.

El nostre professor de Socials sota la pluja del Monzó, davant del Taj Mahal
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, per Nerisa Cordero i Patricia Guaita

EL CLUB DE LECTURA AGAFA FORÇA
Es tracta d’una reunió en la qual elegeixen un llibre i comenten coses sobre el
llibre que s’han llegit, normalment en la llengua original. Es reuneixen una vegada
al mes a les 16:00 en la biblioteca del centre i solen ser entre 20 i 25 persones,
comptant pares, alumnes, professors, etc. Després quan acaben de parlar sobre
aquest llibre a les 17:00 o 17:30 fan un berenar amb el que cadascú porta per a
menjar.
Alguns professors que el porten endavant són Susana Llorens, Antonio Ponce
Catalá, Mª Luz del Toro Roselló, Julio Daniel Ortiz García, Toni Torreño i Matéu,
Ana María Lorente Hernández, i sobretot molts alumnes de diversos cursos i grups.

El primer llibre que varen llegir per a aquest curs va ser: “Buenos dias princesa”,
el següent va ser: “El curiós incident del gos a mitjanit” i finalment, l’últim llibre
programat serà “El gos dels Baskerville”, del qual vos presentem un resum de
l’inici:
L’estranya mort de Charles Baskerville li interessà a Holmes, sobretot per la
llegenda que li va explicar el Dr. Mortimer sobre "el gos dels Baskervillle", la qual
deia que existia un monstruós gos que assassinava a tots els Baskerville en l’erm
de la mansió de Devonshire....
Vos recomanem que vos passeu la vesprada que comentarem el llibre; ja que és el
llibre és molt divertit i comentant-lo s’ho passen molt bé.
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, per Nerea Naranjo i Cristina Garcia

Batucada a
l’institut.
L’ institut del IES L’OM de
Picassent ofereix classes de
Batucada els dijous de 16:00
a 17:00.
Raül Alemany (professor de música de
l’ institut del IES L’OM) i Maria (exalumna de l’institut) ofereixen
classes de batucada de 16:00 a 17:00
hores tots els dijous a l’institut a la
classe de música. La finalitat ésfer un
concert a final de curs amb el grup
de
batucada
SUANGANGO.
Els
alumnes
de
batxillerat
i
d’Integra
també
participaran.
Raül ens deixarà els
instruments
de
classe.
En
la
modalitat
de
Batucada n’hi ha de
tot tipus:
·Surdo: Hi ha tres
grandàries: el que fa com la base, les
pulsacions, els petits, que es diuen
surdos talladors (que tenen un
disseny diferent a la base).

L’instrument de percussió que porta
el director es diu repenique (amb
aquest instrument es donen les
entrades per
a començar
la
batucada.)
El director porta un xiulet per a
dirigir.
La caixa, que
normalment fa
un contratemps,
i
manté una
base constant.
Els Instruments
de metall, que
fan el farcit, són
com
les
maraques.
Els agogo, per
exemple, porten
un disseny molt característic en la
batucada per que te un timbre molt
fort.

No oblideu que a final de curs es farà un concert amb
tots els alumnes que volen participar en aquesta
activitat extraescolar.
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El dia 4 de febrer se celebrà el dia de l’arbre a l’institut
plantant quasi un centenar d’arbres i arbusts de distintes
espècies

DE LA LLAVOR A L’ESCLAT
D’UN JARDÍ
Mai no podrà tindre més raó la dita que en el món de
l’educació és important sembrar; i que de la llavor creixeran
els fruits, si abonem, si reguem, si esperem, si tractem amb
cura la promesa de cada planta.
Manolo Jovaní, professor de biologia, naturalista convençut, ecologista sense
etiquetar – de professió bona persona i professor– està al tant de la dita i des que
l’institut es va posar en marxa a les noves instal·lacions s’ha proposat de rodejarlo amb el bo i millor de l’ecosistema mediterrani: un bosc que creix harmoniós:
una explosió controlada d’aromes d’herbes aromàtiques, d’arbustos propers, dels
arbres que sempre hauríem de mantenir prop perquè ens donaren ombra i refugi,
i ens temperaren els rigors de les estacions i de la vida de l’institut.
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Aquesta setmana era el dia de
l’arbre; una ocasió senzilla per
recordar que el regne vegetal és una
garantia de qualitat de vida i de futur
per a l’espècie humana. Hauríem de
recordar que plantar un arbre és
millor que plorar l’incendi d’un bosc.
Hauríem de saber que passejant
tranquil·lament per una senda, en
mig d’un jardí, pot contribuir a la
nostra pacificació interna i externa...
Que un jardí hauria de tindre patent
de corso a l’institut per a formar part
de l’equip de mediació. I Manolo
Jovaní s’ha proposat de fer-ho
possible.

Manolo Jovaní té una casa amb jardí.
Hi planta des de fa temps llavors de
tots els tipus en petits cossiolets. Les
mima, les fa créixer i, ara; al cap
dels anys, ens les ha regalades en
forma de petits arbres. Quasi un
centenar d’arbres, arbusts i plantes
mediterranis s’han afegit al jardí que
creix a la part davantera de l’institut
L’Om. Oms, carrasques, roures
continentals, gal·lers, pins,aurons,
ginkgos biloba, margallons, llestiscle,
timonet,
romer,
murta...
Ens
deixarem algunes més, però no us
preocupeu, que ja ens encarregarem
altres equips de treball de posar
cartells al costat de cada espècie
vegetal.

El passat dimarts 4 de febrer, alumnes de primer i segon d’ESO; d’Integra, de
PQPI, professors de totes les assignatures,orquestrats per la batuta de Manolo
Jovani vam obrir forats en terra: regàrem, femàrem, plantàrem... i allí vam
deixar el futur preparat. Així ens ho explicava Jose Enrique, el Gallineta, a la
redacció de El món de l’om.« Que havíem currat molt i que havíem plantat 95
espècies vegetals... » De regal del Centre, cada participants s’endugué a casa una
planteta de flor. Detall de la casa.
Explica Manolo Jovaní que transformar un espai en jardí no costa diners, sinó
dedicació. Planteja a qui té endavant i li escolta que és una poca vergonya gastarse un milió d’euros a dissenyar un jardí mediterrani i plantar-lo com han fet
alguns ajuntaments, com ara últimament el d’Albal prop de Santa Ana, quan les
13

plantes mediterrànies són les nostres ,i creixen sense problemes en el nostre
entorn. Únicament es necessita paciència. I és això el que Manolo té a gavadals.

Paciència té Manolo; i estima per les
seues plantes i esperança que
creixeran sanes, fortes i arrelades a
la terra. Una estima i una esperança
que sent també envers els alumnes
que passen per la seua aula: sap,
espera, que creixeran i es faran
millors cada dia. I el seu secret de
professor i de bona persona és la
mirada tranquil·la, el somriure franc,
l’alegria de viure, el plaer de viure.
Manolo Jovani és hedonisme en estat

pur. Tot un luxe per al temps que
corren.
Quan li arribe la jubilació– Quan siga,
(i mentre que no siga, millor per a
tots nosaltres)– Manolo Jovaní
deixarà
darrere
molts
jardins
creixent. El dels arbres i arbusts; el
de tots els alumnes que ha regat i
abonat amb cura; el de tots els seus
companys que ha ensenyat ofici,
l’ofici d’ensenyar estimant... Poca
broma!

Els regarem, Manolo. Seguirem regant els teus jardins.
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IV CONCURS DE NARRATIVA EN CASTELLÀ I
VALENCIÀ
Enguany el tema del
concurs de castellà és Ande
yo caliente y ríase la
gente.
Encara està per determinar
què es farà en valencià.
Com cada any, es realitzen els
concursos de narrativa al centre
IES L’OM. I aquest any no podia
ser menys.
En aquest moment, els relats del
El lema del concurs literari de castellà
concurs de castellà entregats
pels alumnes del centre, estan en mans del professorat per tal de poder avaluarlos i escollir els millors, ja que la data finalitzà el dia 10 de gener (el guanyador
d’aquest concurs es coneixerà al llarg del més de març). El primer premi
consisteix en un xec regal del Corte Inglés amb valor de 50 euros i un lot de llibres
en cada cicle de l’ESO, en batxiller i cicles. Aquest any,el departament de
castellà ha volgut que el tema d’aquests relats fora “Ande yo caliente, ríase la
gente”.
Per altra banda, el departament
de valencià també porta entre
mans realitzar un concurs literari.
Aquest es farà vora el dia del
llibre.
Està pensat de traure una revista
amb els relats dels guanyadors i
dels
finalistes,
tant
dels
guanyadors dels de valencià com
els de castellà. Serà la quarta
revista dels talents literaris que
van passant per aquest institut.
A més a més, també es reserva el dret de publicar les obres guanyadores en el
blog del departament (http://castellanoieslom.blogspot.com.es/).

Aquests concursos es fan amb la idea de fomentar tant la
lectura i l’escriptura.
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: per Melissa Iranzo

ES TROBEN RESTES HUMANES DINS LA PARROQUIA
DE SANT CRISTÒFOL
Font: picassent21
A causa de l’afonament del sòl A la parròquia de Sant Cristòfol de Picassent s’han
trobat restes humanes, després de començar unes obres
Els darrers anys, a l’església de Sant
Cristòfol, el terra a poc a poc ha anat
cedint, i degut a això, el rector de la
parròquia, Vicent Cardona, va dir que
hi havia perill d’afonament. Malgrat
açò, varen començar les obres per a
la seua restauració.
Durant les obres, per a sorpresa dels
obrers, es va trobar una gran cripta
baix la parròquia. L’obra es va haver
de parar immediatament per tal
d’esperar els permisos pertinents.
Dies després, la Conselleria es va
posar en contacte amb l’ajuntament
de Picassent per fer arribar un
arqueòleg, en aquest cas, Remedios
Martínez.
Després
de
l’anàlisi
pertinent, l’arqueòloga va informar
del que va trobar al seu interior i que
els cossos podrien estar datats al
voltant dels segles XVIII i XIX. Són uns
200 cossos de veïns de Picassent
repartits entre homes, dones, ancians

Forat de la cripta a dintre l’esglèsia

i una gran quantitat de xiquets. És un
fet que en aquell temps (segles XVIII i
XIX) la mortalitat infantil era molt
elevada i l’esperança de vida era
baixa.
Els
cossos
es
varen
trobar
desarticulats perquè fa segles es
varen posar així per tal de guanyar
espai. A més, junt als cossos han
sigut trobats diversos objectes; entre
ells peces ceràmiques, com gerres i
plats pertanyents a diferents classes
socials; plats de reflex daurat, peces
de blau sota blanc i cassoles. Tot este
material ha sigut aprofitat per tal de
poder estudiar-ho, a diferència dels
cossos, que no han sigut exhumats.
No tots els dies es troben cossos de
persones al terra de les esglésies. Açò
fa que siga més inquietant ja que
hem estat caminant sobre ells molts
anys.

Restes de ceràmica trobades
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ACTUALITAT DE L’

, per Elena Sandemetrio

DÍA DE LA NO VIOLÈNCIA I DE LA PAU
El Dia Escolar de la No-violència i la
Pau va ser declarat per primera volta
el 1964. Sorgeix d'una iniciativa
pionera,
no
governamental,
independent, i voluntària d'Educació
No-violenta
i
Pacificadora
del
professor espanyol Llorenç Vidal.
El seu objectiu es l'educació per a la
tolerància,
la
solidaritat,
la
concòrdia, el respecte als Drets
Humans, la no-violència i la pau. En
aquest dia, els col·legis i centres es
converteixen en instruments de pau i
enteniment
entre persones de
distinta formació, raça, cultura i
religió.

Gener de 1948, assassinat a tirs per
un fanàtic hinduista.
No hem d'oblidar que l'escola és un
reflex d'una societat en la qual es
comparteixen defectes, i també
s'educa per a la vida i es busca
ensenyar als alumnes les capacitats i
competències necessàries per a una
participació social activa.
Hem de contribuir, a través de
l'educació, a la conscienciació de tots
en la construcció d'un món millor, un
món més just i més humà que
permeta que tots els individus
tinguen la mateixa oportunitat de
desenvolupar plenament les seues
facultats en el si d'una societat
democràtica,
lliure,
justa,
responsable i en pau.
Qui es Gandhi?

El missatge bàsic d'aquest dia és:
‘’Amor universal, no-violència i
Pau. L'amor universal és millor que
l'egoisme, la no-violència és millor
que la violència i la Pau és millor
que la guerra’’.

Gandhi naix en l’Índia, en 1869, i
després de graduar-se en dret a
Anglaterra, s’instal·là a Àfrica del sud
i lluità allí contra la discriminació de
què eren objecte els indis. Al tornar a
l'Índia organitzà la resistència no
violenta contra el colonialisme i la no
cooperació en l'administració anglesa.
Tractà de frenar els xocs entre hindús
i musulmans que es produïren després
de la independència en agost de
1947.
Empresonat en nombroses
ocasions, era en 1937 el líder d'un
moviment independentistes capaç de
mobilitzar o fer parar milions d'indis.

El dia 30 de gener es commemora la
mort del líder nacional i espiritual de
l'Índia, el Mahatma Gandhi, el 30 de
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ACTUALITAT DE L’

, per Irene Álvarez i Cristina Lerma

TANT SI TENS PARELLA COM SI NO
Els horòscops cafres de Sant Valentí

LLIURA

si tens nóvio: Carinyet, eres molt guapa, però la teua mentalitat no supera ni la
d’un peixet. No te n'adones? Que t’estan posant els totxos! En compte amb la
teua mitja taronja. // Si tens nóvia. Xiquet, t'estaràs lluint no? A dos bandes
“dale que te pego”! Com te pille la nóvia sí que acabaràs fi, sí.
Si no tens nóvio- Ai, va! Però i el teu Sant Valentí? Ha ha ha, pobret animalet!
Busca’n un que encara tens temps per a buscar-te a un mosso o el 14 de febrer
passaràs feta una deixalla. // Si no tens nóvia- El primer, arregla’t un poquet,
que pareixes un femer! Un xic com tu no pot pretendre lligar amb eixes pintes de
drap del pols. Arregla’t un poquet i aconseguiràs una bona tiarra!

ESCORPÍ

Si tens nóvia: nosaltres ja sabem que vols molt a la teua nóvia, però si la xica esta
avorrida de tu.. deixa-li un descans..que cada un faça el que vol, pobreta ella
sempre fent el que vols tu! El 14 de febrer farà que el vostre amor puge, però sols
per la rutineta del llit eh, després no esperes bones cares. // Si tens nóvio: En fi,
un Sant Valentí amb el teu xic, que bonic, espere que no sigues racana i que
almenys li compres una rossa de ixes de plàstic que posa '' te vuic'', i dona-li més
besos suricata, que pareixes una monja!
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Si no tens nóvio- Ja sabies que les conseqüències arribarien, i que a la llarga això
de ser tan solteta et passaria factura. Les coses no van aixina. Els xics són faves,
però no arriben al punt de la màxima subnormalitat eh? // Si no tens nóvia- Bé,
eres massa bo, i com eres un poc friki pues les dones no són allò teu. Has de
buscar un bon tio que t’alegre, perquè ties ni una, bonic..

SAGITARI

Si tens nóvia: En fi, estàs ben avorrit no? Que pareixeu dos güelos ja.. a la
rutineta, a la rutineta... Si ja esteu els dos fins al pirri de fer sempre el mateix,
innoveu un poc que no vindria gens malament, que si no vols que la cosa acabe,
canvia algunes cosetes. // Si tens nóvio: Bo, xiqueta, per fi tens un tio menjant
de la teua ma eh? Fas el que vols d’ell; i això és més important, que en una
relació sempre hi ha un ' mascle alfa' i eixa eres tu. Molt bé, agafant- lo pels
collons...!
Si no tens nóvia- Eres massa
solitari com perquè trobes
nóvia, i com a més a més eres
un vago. doncs aixina vas. El
dia que t'animés ja serà massa
tard, i la xufa estarà ronyosa i
ni un mono la voldrà, t’ho dic.
// Si no tens nóvio- Estas molt
cegada en els jocs, llibres, els
estudis i tot això, i crec que et
fa falta un tio al costat que
t’alegre les nits un poc, que la
teua mala hòstia és a causa de
la falta de xufa.. que tots ho
sabem. Dóna’t una alegria!

CAPRICORNI

Si tens nóvia. En fi xic, jo no se per quina raó no talles amb la teua xica. Sabeu
els dos que la cosa va malament, però tu vols bombons i xiqui- xiqui i per això no
ho deixeu, però quan una relació es trenca, cal començar de zero. Passeu un gran
sant Valenti i xarreu- ho després, porquets! // Si tens nóvio- Bona, bonica i
barata! Perquè et proven tots eh? I de gratis. Això no està bé. Al teu xic li moles
molt i no es pla que vages fent gorrinaes, que algun dia t'enduras un “sustico”.
Si no tens parella... Però els capricornis sempre teniu parella, encara que no ho
sapigueu...!nóvia:

TAURO

si tens parella Fes el favor de fer-li cas a la teua parella perquè la tens més
abandonada que a un “mendigo xato”!!! a vore si per una volta en la vida esteu
d’acord en alguna cosa més que tirar un kiki que al final es cansarà de les teues
manipulacions. Consell de pitonisa ;)
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Si no tens parella, Però carinyet, a vore si comencem a anar al gimnàs, que no
trobaràs ningú ni a la de tres. Tant que la teua personeta està de necessitada!.
Aixina que ja saps.

ÀRIES

Si tens nóvio...'' andutelo'' prompte al llit perquè o si no, correràs el risc que
alguna lletja te'l lleve i podràs caure en una gran depressió. // Si tens nóvia...
agarra de la maneta que va calfant la ''xufa'' de tot cristo, que la teua fameta de
''león'' se n’està anat i està quedant-te a soles la de ''huevón''.
Si no tens nóvio és per que eres més lletja que la mare que va parir al dimoni; i
als homes se’ls enfonsa la pelila quan et veuen aixina que un poc de cola cao a la
cara no et vindria mal....o una bosseta de paper, filla meua... // Si no tens nóvia
és perquè tens el piu molt curt i el rumor el sap tot el institut, estàs perdut
xiquet o te compres un ''longuipene'' o te “cepilles” a una pitifina (consell de
pitonises)

CÀNCER

Si tens nóvio, ai guapa, mare! Que ja
m'han dit que el teu xic te vol molt,
però a espai que tu eres molt fava i
te'l furtaran... que va, mentira!: és
un card borriquer, el tindràs als teus
peus sempre. // Si tens nóvia- Quina
sort has tingut de pillar a una xicona
com eixa.. No la deixes escapar que
les dos pitonisses pensàvem que mai
en trobaries una, perquè no és per
res, però el teu rostre esgarrifa eh!
Tracta-la bé.

Si no tens nóvio. Em pareix a mi que
este any estàs tu més a soles que la una. Això te passa per ser aixina d’antipàtica,
fava més que fava! A l'altra, tornes.
Si no tens nóvio- Tu també estàs ben a soles, és que això d’anar picant en totes
les flors que es presenten.. sols alegra el teu piu, i després vols companyia i te
quedes com estàs, soletes soletes. Busca’t una xica guapa i tracta-la bé, tros de
suro.

GÈMINIS:

si tens nóvia: aprofita ara que te deixen i comença a eixir, friki més que friki,
que d’esta manera vas a tindre el mandango més sec que sec. A tu el que te fa
falta és una xavala potentorra al teu costat pa que sàpigues el que és bo. I si no
aprofites, mai ho tindràs. Aixina que ànim !! // Si tens nóvio: No has tingut sort ni
res de trobar a un xic que et faça cas. Cuida al teu mosso, que tens moltes
possibilitats que un dia desaparega i te quedaràs a soletes, a soletes.
Si no tens parella ja t’apanyaràs.
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VERGE
Si tens nóvia: Eres un gelós, i això no està clar. Xic, deixa de ser tan desconfiat,
comença a tractar millor a la teua senyoreta, i deixa-li un poc d’espai! // Si tens
nóvio: Ai xica, què te penses que el teu nóvio t’està posant les banyes… ? No et
preocupes que a soles té ullets per a tu. Deixa al xic descansar un poquet que el
tens estressat de tanta pregunta.
Si no tens nóvia: Però nano, tu què fas, que no trobes nóvia ni a pataes? Alguna
cosa faràs malament. Posa’t les piles o al final la maneta se’t cansarà! Si no tens
nóvio: Redéu, xiqueta, que tots els teus amics s’estan plantejant això de que et
van els bollos eh? Que no se t’arrima ni un tio... No fa falta que t’amagues.

AQUARI

Si tens nóvio: No tingues por que no te van a llevar el nóvio, que et vol massa.
Encara que tingues dubtes no passarà res, però deixa de ser tan cotxina perquè si
s’adona del tonteig que dus amb altres xics pot ser que ell faça el mateix i no
crec que et faça gens de gràcia . // Si tens nóvia: T'agrada la teua nóvia, no?
Doncs o li regales més coses o se n’anirà amb un xic de peles, que a ella li
agraden els detallets que passen dels deu euros. És molt superficial i ho saps.
Aixina que ja saps.. més mimets però també més regals, rata!
Si no tens nóvio: Bé, un Sant Valentí tranquileta, no? Tens un any per a buscar-te
un bon nóvio i que te dure per al 14 de febrer de l’any que ve. Feliç sant Solterí.
// Si no tens nóvia: Doncs no et preocupes, els teus amics amb una tia al costat i
tu amb el teu xitxo si en tens. Però no passa res... Relax

LLEÓ

Si tens nóvia: encara que tingueu problemes, tu
fes-li cas a la teua xica, que té un parell d’ovaris
i és capaç de deixar-te tirat el mateix gran dia
de Sant Valentí. // Si tens nóvio: Bé, xica, tu
eres el mascle alfa de la relació. Tu manes del
teu mascle, i has de seguir aixina, agafant-lo
pels collons per a que faça el que tu vulgues.
Si no tens nóvia: Bo, tu saps per què no tens
nóvia, no? El teu comportament és nul. Eres massa fava i t’agrada massa fer la
pilota. No eres el prototip de ninguna xica, i és normal. // Si no tens nóvio: Has
volgut tindre a més d’un al teu costat i a la llarga t'has quedat ben a soles.. això
et passa per ser tan egoista. Si canvies un poc, segurament per a dins de cinc anys
podràs passar un bon Sant Valentí amb la teua parella.

PISCIS

Si tens nóvia: Saps de sobra que la tia que tens al costat és la persona ideal per a
tu. El que passa és que si vols mantindre-la, has de proposar-li alguna relació més
formal i deixar de fer cosetes d’amagades amb altres xicones. // Si tens nóvio: a
tu també t’agrada això de festejar amb més d’un, però ja t’adonaràs que aquest
xic és el més apropiat per a tu.
Si no tens parella: Bo, tens un dia sencer per fer el que tu vulgues, sense
molèsties. Aprofita'l al màxim!

21

ESPORTS DE L’

, per Felip Santamaria i Ivan Romaguera

BALÓ D’OR
El passat 13 de gener es va celebrar la gala del baló d’or, premi donat per la
FIFA que, a través de votacions determina qui és el millor jugador de l’any. En
aquesta gala també es guardona la millor jugadora femenina de l’any, el millor
gol de l’any, el millor entrenador de l’any, la millor entrenadora de l’any i
l’equip ideal de l’any.
Aquest any els tres finalistes per al
baló d’or varen ser:
Lionel Messi(FC Barcelona), Cristiano
Ronaldo(Reial Madrid) i Franck
Ribéry(FC Bayern Múnich).
Aquests tres jugadors han sigut els
més destacats de l’any. Els tres han
fet un any fantàstic al seu respectiu
club i selecció.
Els quatre anys anteriors el guió
sempre havia sigut el mateix, el
jugador argentí, Messi, havia batut el
rècord de balons d’or guanyats per un
sol jugador, a més a més, els havia
guanyat consecutius. Però en aquesta
ocasió qui s’ha fet amb el tan ansiat
baló d’or ha sigut el jugador
portuguès Cristiano Ronaldo, que va
plorar en el moment del lliurament,
reacció causada per l’ànsia i il·lusió
que tenia el jugador per guanyar el
premi.
Cristiano Ronaldo ja havia guanyat un
baló d’or anteriorment en l’any 2008
(any en que també guanyà el
FifaWorld Player i la bota d’or).
Al món de l’esport es té constància
que Cristiano Ronaldo ha treballat
molt per a poder aconseguir aquest
premi de millor jugador del món.
Encara que ha guanyat n’hi ha una
gran polèmica que diu que les
votacions han sigut amanyades, per
raó que les votacions van ser
ajornades després de que Cristiano
Ronaldo jugara una gran eliminatòria

Cristiano Ronaldo rep el baló d’or.
de classificació per al Mundial 2014
contra Suècia. No obstant això els
altres dos finalistes del baló d’or
estan d’acord que haja sigut el
portuguès qui guanye, inclús li han
donat l’enhorabona i l’han felicitat.
A part del lliurament del baló d’or es
van donar els següents premis:
Jugadora de l’any: Nadine Angerer,
portera alemanya, entrenador de
l’any: Jupp Heynckes, ex –entrenador
del FC Bayern Múnich, entrenadora
de l’any: Silvia Neid, seleccionadora
alemanya, millor gol de l’any: Zlatan
Ibrahimovic, jugador suec que milita
al París Saint-Germain.
I el toc especial d’aquesta gala va ser
el reconeixement honorífic al mític
jugador Pelé per la seua gran carrera
futbolística i la seua gran trajectòria.
Pelé continua sent considerat el
millor jugador que ha existit mai.

22

TORNADA DE LA CHAMPIONS
Després de molta espera el pròxim 18
de febrer torna la Champions,
competició per la que encara lluiten
tres equips espanyols (Reial Madrid,
Atlètic de Madrid i FC Barcelona).
Aquests
tres
equips
espanyols
resulten ser, també, els tres primers
classificats de la lliga del nostre país.
La seua situació en la Champions és
molt similar, els tres varen guanyar
quasi tots els partits de la fase de
grups i per aquest motiu ara
disputaran els octaus de final.
No els tres han tingut la mateixa sort
en el sorteig, el Reial Madrid ha sigut

el més beneficiat, ja que ha tingut la
sort de jugar contra l’equip menys
fort de la competició, el Schalke 04.
El FC Barcelona, per cas contrari, ha
sigut el menys beneficiat, ja que
haurà de lluitar per passar a la fase
següent amb el Manchester City, un
dels millors equips del continent
europeu. L’Atlètic de Madrid ha de
disputar amb l’AC Milan, uns dels
equips més mítics del món, que
travessa un mal moment. Aquesta
mala situació li ve molt bé a l’equip
espanyol, que no tindria perquè sofrir
per eliminar l’equip italià.

Messi (FC Barcelona), Ronaldo(Reial Madrid) i Costa (Atlètic de Madrid).
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