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La temàtica 
 
De vegades has de fer un editorial 

i no trobes cap tema del qual parlar, per la 
qual cosa has de recórrer a la imaginació. 
No és el cas d’aquestos moments en què 
no saps del que has de parlar perquè els 
últims mesos han estat sobrats de notícies 
que necessitarien ser comentades: 

Que si el clima està boig –les 
recents pluges de Polònia, l’huracà 
Agatha, els terratrèmols d’Haití  i de Xile,  
el tsunami d’aquest últim país, l’erupció 
del volcà Eyjafjallajökull... -, que si la 
violència masclista, que si la corrupció 
política –el cas Gürtel, el cas Pretòria, el 
cas Matas...-, que si el despilfarro té la 
culpa de tot i que si cal prendre mesures 
per abaixar el dèficit, que si calia haver 
abaixat el sou als funcionaris des del 
principi de la crisi, que si la borsa no alça 
cap,  que si cal una reforma laboral que 
ature l’atur,  que si el dia 8 de juny hi ha 
vaga de funcionaris, que si la vaga general 
serà imminent... 

 Per no parlar del que passa a 
Radio Televisió Valenciana. I d’aquelles 
converses entre el Govern i l’oposició per 
tal de dur a terme una Reforma Educativa, 
què se’n pot dir? 

I... Cal que ens centrem en el 
tema, perquè  quan aquesta Revista arribe 
a les nostres mans estarem al final de 
curs, recollint els fruits de tot un any i 
començant a gaudir de tot l’estiu que 
tenim per davant. 

Sort i bones vacances 
per a tothom!!! 
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Anna Quirant 
 Maria Fuentes 
 Yaiza Torregrosa - 1r BATX. A 
 

Tot va començar farà uns dos mesos, quan 

vam anar al Centre de Salut per agafar una 

cita, i ens vam adonar que en el cartell 

posava el següent:<< Servei Valenciá de 

Salut. Centre de Salut de Sant Vicent del 

Raspéig>>. Com és possible que un cartell 

que es troba a la vista de tothom i, a més, 

de la Generalitat Valenciana puga tenir 

aquestes faltes, al nostre paréixer tan 

elementals? En valencià els accents en la 

“a” sempre van cap a l’esquerra, això és 

una norma que s’ensenya als xiquets de 

primària, a més hi ha programes com el 

SALT que et tradueixen sense cap falta al 

valencià. L’altra falta ,Raspéig , se sap 

també des  de que anem a l’escola que 

només s’accentuen les paraules agudes 

que acaben en vocal, vocal més essa,-en,-

in i com podeu observar no és cap dels 

casos anteriors . 

 L’altre cartell que podem 

observar , posa excelent i cualitat , en 

comptes de posar excel·lent i qualitat. 

Aquests dos cartells han sigut 

fotografiats al nostre poble , el primer al 

centre de salut i l’altre a una sabateria  del 

carrer Pintor Picasso. No soles es poden 

trobar cartells d’aquest tipus ací a Sant 

Vicent sinó a tota Espanya , com podeu 

observar en aquests textos trobats per 

internet en les següents pàgines: 

http://www.lletresferides.cat/  

http://malalsulls.blogspot.com/ 

Com prohibid en comptes de 

prohibit, mon sense accent, cuidarme en 

comptes de cuidar-me, d’emergència i no 

d’e emergència,… 

 Es pensen que posant alguns 

accents oberts i algunes eles 

geminades(l·l) ja estan escrivint en 

valencià correctament... No costa tant 

agafar un corrector com el SALT i traduir-

ho en un moment, sense tindre cap falta 

d’ortografia, perquè es pensen que la gent 

no es fixa en aquestes coses. Al contrari, 

ens fixem més. També es podria pensar   

que ho fan per a que així ens fixem 

més...Però seria una manera lamentable  

que per a que ens fixem en els cartells 

facen aquestes coses ja que existeixen 

altres mètodes amb els quals no farien 

tant el ridícul, però nosaltres ja no podem 

fer res. 



Núm.16 tercer trimestre del 09/10 

 

 

4   
 

 

Baltasar Garzón 

i la memòria 

històrica 

 
l jutge de l'Audiència Nacional Baltasar 
Garzón es va declarar l'octubre de 2008 
competent per investigar la desaparició de 

les víctimes del franquisme. En el seu acte, el 
magistrat va atribuir al dictador Francisco Franco 
i altres 34 caps que van dirigir la revolta contra 
el Govern de la República un pla d'extermini 
sistemàtic dels seus oponents i de repressió que va acabar amb almenys 
114.266 desapareguts, dels quals no s'ha trobat del seu parador, i que 
s'emmarca en un context de crims contra la humanitat. Garzón va afegir que en 
estar morts els implicats no existia responsabilitat penal, de manera que els 
jutjats territorials corresponents haurien de fer-se càrrec del cas.  

Contra la decisió de Garzón es va pronunciar el fiscal en cap de la pròpia 
Audiència, Javier Zaragoza, que va acusar el magistrat d'obrir una "causa 
general" contra el franquisme el que, en la seua opinió, violenta les regles i 
límits del procés penal. El fiscal va demanar la nul·litat de la investigació, que 
va qualificar de "disbarat jurídic" en tractar de jutjar uns fets que, en la seua 
opinió, estan prescrits i perdonats per la Llei d'Amnistia de 1977. 

Sempre molt crític amb el magistrat de l'Audiència, a qui despectivament 
ha qualificat de "jutge estrella", Varela va ser també el 2008 ponent de la 
querella que atribuïa a Garzón el cas cobrament de 1,7 milions de dòlars per 
uns cursos a la Universitat de Nova York, però va rebutjar els delictes de 
prevaricació i suborn dels que l'acusaven. No obstant això, l'instructor va 
traslladar al CGPJ que Garzón podia haver incorregut en una "falta molt greu" 
en no notificar que havia de percebre una nòmina. 

El jutge Luciano Varela va ordenar el 12 de maig l'obertura de judici oral 
contra Garzón per investigar els crims del franquisme. 

El Poder Judicial suspèn Baltasar Garzón per investigar els crims del 
franquisme. La decisió era obligada per llei després de l'obertura de judici oral 
per part de l'instructor. Posteriorment, el 18 de maig, la Comissió Permanent 
del CGPJ va autoritzar el trasllat de Garzón durant set mesos al Tribunal Penal 
Internacional del jutge, però no en situació de serveis especials. 
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“Odio parlar-ne, de la guerra civil” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: ¿En quin any vas nàixer i on? 
R: Un 29 de gener de 1938, a Alacant 
capital. En casa del meus iaios, perquè 
llavors no es donava a llum en els hospitals. 
Ma mare estava amb els seus pares per 
estar mon pare a l’exèrcit republicà. En 
plena guerra civil. 

 

P: ¿Com va ser la teua infància? 
R:  Va ser una infància bona, vaig créixer 
amb ma mare i els meus iaios, i quan ho 
necessitava estava el meu iaio que feia de 

pare, però sempre em va faltar eixe afecte 
de mon pare. 

 

P: ¿Com vas rebre la notícia? 
R: La vaig rebre per una carta escrita per un 
company de mon pare, tres mesos més tard 
que ell morira. En ella només va poder 
posar que mon pare havia mort en un 
accident perquè la censura existent en 
aquell moment dificultava molt la 
comunicació. Només uns anys més tard 
este home ens va poder explicar bé el que 
havia ocorregut, i li va entregar a ma mare 

MÀXIMO PASTOR                     REPUBLICÀ 

Entrevistem Màximo 
Pastor (iaio de Mar), un 
home de 72 anys que no 
va conéixer son pare a 
causa que son pare va ser 
Republicà. Ací tenim una 
fotografia del pare del iaio 
de Mar, amb l’uniforme 
de l’exèrcit republicà. 
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roba i diners de mon pare, 
junt amb uns llibres que a 
ell li agradava molt llegir. 
Encara que l’última dada 
la vaig esbrinar jo. 

 

P: ¿ Com vas descobrir 
açò? 
R: Una vesprada que em 
vaig posar a revisar els 
papers i cartes que ma mare guarda, vaig 
començar a buscar el nom d’este company 
de mon pare, i en una pàgina vaig trobar 
que tenia una fundació a Catalunya per a la 
conservació de la llengua catalana, i entre 
un enllaç i un altre vaig arribar a parar a 
esta dada, junt amb ella, moltes més com 
que els habitants de Tolix, van donar els 
diners per a fer les tombes 
d’estos 100 hòmens. I allí és 
on està soterrat mon pare. 

 

P: ¿Tens algun pla de futur 
en front d’este fet? 
R: Sí, ja tinc una data en què 
aniré a Tolix per a veure si 
se sap una miqueta més 
sobre aquest cas, i per 
descomptat a veure on està 
soterrat mon pare. També 

volia posar-me en 
contacte amb la família 
de l’home que ens va 
facilitar la informació en 
aquell moment. 

 

P: ¿I per què ara, per 
què no et vas posar 
mans a l’obra en aquell 
moment? 

R: Perquè va ser molt dur per al meu, odio 
parlar-ne, de la guerra civil, de tot el que ha 
de veure amb eixe tema, però gràcies als 
meus dos fills, he sigut capaç d’intentar 
esbrinar un poc més, ja que al cap i a la fi és 
una història interessant i que ens pot servir 
per a saber un poc més de la història de la 
guerra civil. 

 

Així podem veure 
com a Màximo ha 
viscut amb el pes 
d’aquest fet. Este és 
un exemple de les 
moltes desgràcies que 
van ocórrer en la 
guerra civil, el dany 
que va causar a molta 
gent i de tots els 
desastres que van 
succeir. 

 

“Vaig créixer sense mon 
pare, ja que va morir quan 
jo tenia 5 anys, sense 
haver-lo conegut només 
per fotografia i cartes que 
em llegia ma mare.” 

Ens va explicar que havia 
sigut afusellat pels nazis. 
En el poble francés de 
Tolix, el 8 de juny de 1944, 
junt amb altres 99 hòmens 
jóvens de la resistència 
francesa. 
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Mongòlia: Un altre Món 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s un país bastant gran (3 vegades major que Espanya), però només té uns 3 milions 
d’habitants i la majoria són a la capital. El paisatge és sobretot de prats verds i 

turons, però canvia des de boscos boreals a deserts. 
Les temperatures poden ser molt baixes: fins a -50ºC. Encara que a l’estiu poden 

arribar als 20º C durant el dia, a la nit fa molt de fred. 
Els mongols són nòmades, viuen en iurtes (gers, en mongol) i són molt hospitalaris, 

de manera que si fa molt de fred o plou, et deixaran una iurta i menjar per la nit molt 
amablement (la majoria d’ells), i més si ets clarament un turista, ja que els fa gràcia veure’n 
(no n’hi ha gaires). 

És una cultura absolutament 
diferent i molt interessant. Cal tenir en 
compte que en temps de Gengis Khan 
van ser la nació més poderosa de la 
Terra. La població és majoritàriament 
ramadera (per això són nòmades). Tenen 
una música tradicional increïble, val molt 
la pena. Khöömii (literalment: cantant 
amb la gola) és molt entretingut de 
veure. Hi ha espectacles a Ulan Bator 
(capital) de música i dança mongol molt entretinguda i sorprenent. 

La gastronomia del país és poc variada: s’alimenten sobretot a base de carn, làctics i 
un poc d’arròs. No mengen  ni fruita ni verdura perquè gairebé no n’hi ha o és molt cara. Els 
plats més importants de Mongòlia són el Khorkhog (carn bollida a pressió amb pedres) i la 
marmota (la buiden per dins i li fiquen pedres calentes). 

A Mongòlia hi ha bastants problemes d’alcoholisme. Beuen vodka regularment 
(probablement per influència russa) i altres begudes alcohòliques derivades de la llet. 

Els esports més famosos són la lluita lliure mongol, les carreres de cavalls (els genets 
són xiquets) i el tir amb arc. 

La moneda de Mongòlia és el Tugruk (2000 tugruks = 1€ aproximadament). Els preus 
són baixíssims (quasi tots els mongols viuen amb 1€ aproximadament al dia), excepte els 
serveis i productes per a turistes. Les carreteres són quasi totes de terra.  

Malgrat la manca de comoditats pels turistes, és un país excepcional. 
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Londres 
 
 

l viatge a Londres ha 

estat per a nosaltres una experiència 

nova, única i inoblidable. Hem 

recorregut els llocs més coneguts de la 

ciutat en poc temps, però ha estat 

suficient per a gaudir-lo al màxim.  

 

Dimecres 24  

 

Quan vam arribar, vam fer un volt pels 

voltants de l'hotel.  

 

Dijous 25  
 

Vam Visitar la National Gallery, el Big 

Ben, en el qual ens vam quedar bastant 

temps fent fotos perquè ens va semblar 

espectacular, a continuació vam veure 

la casa del Parlament ( Palau de Westminster ), seguida del Victòria Tower Gardens, que tenia 

vistes al riu i des d'on es podia veure el *London *Eye.  

També vam veure el Canvi de guàrdia de Cavalleria, i després d'un gran matí, ens aturràrem a 

menjar all Planet Hollywood, que estava decorat amb els grans èxits del cinema. 

En acabar de menjar, ens vam  dividir en dos grups, uns es van quedar més temps visitant la 

famosa tenda de joguets, “ Hamleys”, i la resta ens en vam anar de compres per Oxford Street.  

Sobre les sis i mitja ens en vam anar de camí al musical “ GREASE ”, en el qual vam gaudir molt 

cantant i ballant totes les cançons. Quan va finalitzar , de camí a l'hotel, vam sopar en un 

MCDonald. I per fi arribàrem a 

l'hotel per a descansar.... i per a 

muntar-nos les nostres festetes a 

les habitacions ! 

  

Divendres 26 
  
Aquest dia va ser menys 

esgotador comparat amb 

l'anterior, però igual de divertit.  

A primera hora del matí, vam fer 

un creuer pel riu des del qual 

vam veure el London Bridge. 
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Després visitàrem el que quedava de la torre de Londres i després vam anar al moll de Santa 

Catalina. Més tard vam agafar el metro, com tantes altres vegades, per a dirigir-nos en aquesta 

ocasió al Natural History Museum. Allí vam veure entre altres coses la Pedra Roseta, que és 

una pedra jeroglífica dels antics egipcis que conté un text en tres tipus d'escriptura. Després 

d'aquesta interessant visita ens en vam anar a menjar a un pub típic anglés i d'ací vam passar a 

veure el Science Museum. La resta de la vesprada la vam passar a Harrods. 

  

Dissabte 27  

 

Aquest dia va ser quasi tot de compres. Vam passar tot el matí a Covent Garden, que és un 

recinte tancat on hi ha tendes i persones que treballen entretenint les persones. Aqueix dia 

vam menjar en la terrassa d'un pub, encara que l’ellecció del lloc no va estar molt encertada.  

A la vesprada vam anar al Madame Tussaud ( museu de cera ). Vam Estar fent-nos 

fotos amb un munt de famosos i va ser una de les vesprades més divertides, sobretot quan 

vam entrar a la part de por. Vam acabar el dia sopant a l'hotel i preparant-nos les maletes.  

 

Diumenge 28  

 
Vam anar pel matí al London Eye, des d'on les vistes de la ciutat eren espectaculars, i, com a 

comiat, les professores ens van convidar a “Hot dogs”. Després ja ens en vam anar directament 

a menjar a l'hotel i vam agafar l'autobús camí a l'aeroport.  

Sens dubte, ha estat una gran experiència per a tots, de la qual guardàrem 

inoblidables records. 

(Traduït del castellà) 
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Londres 

 

ondres per 
a nosaltres ha sigut un 
viatge inoblidable, ple 
de rialles matinades i 
caminates, però a 
pesar de tot això ens 
ho hem passat totes 
genial. Hem conegut a 
molta gent espanyols, 

anglesos, italians de totes les parts del món. 

El  primer dia que vam anar a Londres vam veure el Big Ben i 
el Parlament on ens cridà l'atenció que els guàrdies portaren 
metralletes carregades, però les aparences enganyen i van 
resultar agradables ja que els preguntem amb el nostre 
'anglés' si podíem fer-nos una foto amb ells i ens la vam fer." 
En este mateix dia vam menjar al Planet Hollywood on havien 
anat molts famosos que van deixar les empremtes marcades 
en la paret, en els banys estaven els espills marcats amb els 
llavis de les famoses i les seues firmes com Madonna, 
Beyonce... 
Més tard, quan eixim de dinar, passejant pels carrers ens 
trobem a les famoses cabines roges on tots nosaltres 
comencem a fer-nos fotos."Després de passejar vam veure el 
carrer de botigues Oxford Street on diverses xiques parem en 
GAP. Per a finalitzar el dia vam veure veure el Musical de 
Grease on no enteníem res del diàleg però va ser molt divertit 
ja que cantàrem totes les cançons . 

El tercer dia vam veure el British Museum però per 
l'experiència del primer no va entrar tot el món . Els que no 
entràrem vam anar amb Carolina de botigues provant-nos 
gorros de Londres ,ulleres etc.... Eixe dia vam  menjar a un 
pub un plat típic d'allí :Un Pie . Eixa vesprada vam ser al 
museu natural un dels millors que vam veure ja que sobretot a 
nosaltres ens cridà l’atenció la part dels dinosaures. 
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Quan acabàrem de veure el Museu d’Història Natural ens 
dirigirem al famós Harrods, com era tan gran nosaltres ens 
vam perdre i intentant trobar unes escales vam conéixer una 
dependenta italiana que parlava espanyol i parlem molt amb 
ella. A l'eixida va ser on quedàrem amb tot el grup i vam 
conéixer uns espanyols de Jaén molt simpàtics amb els quals 
vam estar fins que ens vam anar. 

El quart dia al matí férem el passeig pel Tàmesis on vam veure 
quasi tota la ciutat des del barco i el que més ens va agradar  
va ser el pont principal de Londres. Després vam anar a 
Covent Garden on hi havia un xic disfressat de pirata del carib 
que era idèntic a Jack Sparrow .Dins hi havia un mercat molt 
gran. Eixe dia on vam menjar ens van posar en una gerra 
d'aigua trossos de llima i taronja . 

Ala vesprada vam visitar el museu 
de cera Madame Tussauds va ser el 
més divertit perquè vam estar 
hores fent-nos fotos amb els 
famosos. A l'eixida, en la botiga 
comprem uns caramels molt àcids 
(tipus broma) i li’n vam donar un a 
la nostra professora Silvia i es va 
posar molt roja i amb ulls plorosos 
perquè no s'esperava que foren tan 
àcids .  

En el nostre últim dia vam pujar al London Eye, des de dalt hi 
havia unes vistes molt boniques i es veia tota la cuitat . 
Després vam ser a Buckingham Palace era molt gran i la reina 
es trobava allí ja que la bandera d'Anglaterra estava alçada. 

Després vam veure el Palau de Kensington, la residència 
oficial del  príncep Carles i lady Di, ara dels seus fills. Des d’allí 
tornàrem a l’hotel a menjar, on van fer espaguetis amb 
verdures i com no acompanyat de creïlles .  

Anant cap a l’aeroport tots estàvem preocupats per les 
maletes ja que no sabíem el que pesaven  perquè ens havíem 
tornat bojos comprant. 

Sens dubte, Londres ha sigut un viatge inoblidable. 

“En el nostre últim 
dia vam pujar al 
London Eye, des de 
dalt hi havia unes 
vistes molt 
boniques i es veia 
tota la cuitat” 
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"el poble que oblida la seva pròpia 
història està condemnat a repetir-la" 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Fernández Rabasco 
Ma. Nieves León Toledo 

 
1. Per què vas decidir dedicar-te a 

l’ensenyament? 
  
Per necessitat familiar. En la meva casa 
no podien pagar-se una carrera llarga, 
així que vaig estudiar magisteri i em 
vaig posar a treballar en el col�legi on 
havia estudiat. Després vaig compaginar 
aquest treball amb l’estudi d’una altra 
carrera. Sortia a les 5:30 i me n’anava a 

la facultat on tenia classe de 6:30 a 
9:30. Al cap de cinc anys vaig dedica-
me a preparar oposicions, les vaig 
treure i aquí estic des de llavors. 
  
2. Quants anys dus en 

l’ensenyament?  
  
Duc trenta-vuit anys.  
  

Lucia Giménez       PROFESSORA 

Lucia Giménez Navarro és una de les professores de l’I.E.S San 
Vicente que imparteix l’assignatura d’Història.  
Lucia va nàixer a Madrid, és Capricorn i entre els seus 
entreteniments està passejar, llegir i el cinema; entre les  
pel�lícules que més li agraden està “Avatar”. 
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3. Per què vas triar l’assignatura 
d’història?  

  
Per eliminació. Com vaig estudiar en el 
nocturn només podia triar una carrera 
"de lletres".  Les llengües,clàssiques o 
modernes, se’m donaven malament. 
Història va ser "el menys dolent".  
  
4. A quins cursos prefereixes donar 

classe?Per què?  
  
Als cursos superiores, perquè m’entenc 
millor amb gent major. No em duc molt 
bé amb els "petits". 
  
5. Per què creus que influeix el 

coneixement de la història en 
l’educació dels alumnes? 

  
Encara que siguin molt tòpics "la història 
és mestra de la vida" i "el poble que 
oblida la seva pròpia història està 
condemnat a repetir-la". S’aprén de 
l’experiència tant a nivell individual com 
a nivell col�lectiu. Només coneixent el 
passat pot encarar-se bé el futur. 
  
6. Creus que els alumnes li donem 

la suficient importància a la teva 
assignatura? 

  
 Els alumnes no li donen molta 
importància ara. M’imagine que per a 
tots és el que era per a mi a la seva 
edat, una assignatura que calia aprovar. 
La importància és descobreix més tard. 
  
7. Penses que les hores que se li 

dediquen a història són les 
suficients?  

  
La història no és diferent en això de les 
altres matèries. En general crec que els 
alumnes estan massa diversificats per a 
dedicar molt temps a l’estudi i, a més, 
tampoc estan acostumat a "covar". 

  
8. Què penses d’aquesta generació 

d'estudiants en comparació de 
les anteriors? 

  
Pensant-ho bé no crec que haja molta 
diferència de caràcter o d'actitud. Els 
adolescents són sempre fills del seu 
temps i es comporten segons la moda 
del moment. Els canvis que s’observen 
en els estudiants són els de la societat. 
Per a mi el principal canvi (a pitjor) és la 
pèrdua de les formes: els problemes de 
comportament i la falta de respecte 
generalitzat. 
  
9. Què milloraries a l’institut?  
  
L’edifici, que té molts defectes i és 
massa gran. Preferisc els centres petits. 
  
10. Quines bones experiències has 

tingut al ser professora? 
La millor experiència és haver-ne tingut 
molt poques de dolentes (gairebé cap). 
  
11. Quina satisfacció tens al saber 

que ets l’únic professora de 
d’institut que acaba els llibres? 

  
La veritat és que no m’havia plantejat si 
això em satisfà o no. Ho considero una 
mania personal. És gairebé compulsiu: 
si no acabe el llibre em sembla que el 
curs s’ha quedat incomplet. 
Probablement ve de la meva pròpia 
experiència, em donava molta ràbia que 
els llibre es quedassen per la meitat. A 
més, si acabem els programes en 2n de 
batxillerat (i abans en COU) perquè 
tenim darrere la Selectivitat, a pesar de 
tenir menys dies de classe que en els 
altres cursos,per què no podem fer el 
mateix en els altres nivells que conten 
fins i tot amb un parell de setmanes 
més de classe? 
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Asier Viforcos i Christian Gómez– 3r E 

 

 

-Bon dia José  
-Bon dia xiquets 

-Estem interessats a saber des de 
quan està ací el cine. 
-El cine està construït des de 1928, 

però el va comprar el meu iaio a 

l’any 1950. 

-Què hi havia abans del cinema? 

-Hi havia una fàbrica d’espart i de 

“munyeques” de plàstic. 

-“La Esperanza” … Per què eixe 
nom? 
-Perquè abans tocava aci la societat 

de música La Esperanza i per això es 

va quedar eixe nom, i en el pati del 

cine d’estiu tots els pins que hi ha els 

van plantar els 13 socis de la banda. 

-Convius bé amb els multicines? 
-Si, perquè aquest cinema està a 

meitat de preu, són les mateixes 

pel·lícules i també es pot menjar. 

-Tens pensat posar 3D o canviar de 
lloc el cinema? 
-No, perquè esta molt bé i la gent ja 

el coneix i canviar-lo seria molt 

perillós perquè costaria atraure de 

nou  la gent. 

Tampoc tenim pensat posar 3D 

perquè costaria molts diners. 

-Com aconsegueixes les pel·lícules? 
-Les pel·lícules, a canvi de diners, me 

les deixen les multinacionals i  

distribuïdores. 

-Amb quina pel·lícula has recaptat 
més diners? 
-Va ser Titànic, perquè va estar 3 

setmanes en taquilla . 

-Per a què són les dues plantes de 
dalt? 
-Les habitacions de dalt són per a 

llogar, per a celebrar bodes, 

conferències… . 

José       CAP  DEL CINE La Esperanza” 

José és el cap del cine “La 

Esperanza” és natural de Sant 

Vicent i treballa en el cine des  

que era molt jove. Abans el 

cap era el seu pare però ara 

és ell ,  i tota la família 

treballa en el negoci. 
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-Quina és la capacitat  màxima del 
local? 
-La capacitat màxima del local és de 

1144 butaques. 

-Hi ha algun tipus de pel·lícula que 
no podeu posar? 
-Les pel·lícules X no es poden posar 

en qualsevol cinema, sols es poden 

posar en els denominats cines X. 

-Com eren les pel·lícules que 
posaves abans? 
-Al principi vam posar cine mut amb 

el piano que fins ara es conserva. 

-Has posat alguna pel·lícula en 
versió original? 
-Si,vaig posar La Pasión De Cristo 

però amb subtítols. 

-Per què vas posar el cine d’estiu? 
-Perquè és una altra forma de veure 

el cine,a l’aire lliure,i pots anar a 

dinar en família. 

-Alguna anècdota graciosa? 
-L’any passat en el cine d’estiu va 

vindre un xiquet amb 13 dies, 

acompanyat de la seua mare. 

-Quin és el teu gènere i pel·lícula 
favorita? 
-El meu gènere es l’acció perquè hi 

ha molta lluita,i també m’agrada el 

terror. 

Una pel·lícula és “Rambo”, perquè la 

poli el fica en la presó i després 

Rambo posa en el seu lloc a la 

policia. 

-I el teu actor i actriu favorits són… 
-Gregory Pec en el seu paper de “La 

Profecia”, i Cameron Diaz en “Algo 

pasa con Mery”. 

-Quin és el teu director favorit? 
-Me n’agraden dos, James Cameron i 

Steven Spielberg. 

-Com veus el cine espanyol a nivell 
internacional? 
-Molt fluixet perquè donen poc 

diners comparat amb les pel·lícules 

de Hollywood. 

-S’ha gravat alguna pel·lícula a Sant 
Vicent? 
-Sí, ací es va gravar “Esperanza y 

Sardinas”, i la vaig estrenar ací. 

I “La casa de mi abuela”. 

-La teua opinió dels Òscars és… 
-Opine que són per a donar fama i de 

què parlar,i jo pense que és un 

negoci. 

-Les noves generacions van a seguir 
amb el cine? 
-Jo espere que continuen amb el cine 

perquè és un negoci familiar des de 

1950. 

-Vols afegir alguna cosa? 
-Si, L’esperanza és l’últim que es 

perd, per això aquest cine segueix en 

peu.
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Recorda’m. 
• Dirigida per Allen Coulter . 

• Protagonitzada per Robert Pattinson Emilie de Ravin Pierce 

Brosnan Lena Olin Chris Cooper Peyton List Amy Rosoff ... 

 

s  un drama centrat en dos enamorats que han 

d’afrontar molts problemes personals per a 

poder mantindre la seua relació. 

Tyler és un jove afectat per la mort del seu 

germà. El seus pares es divorcien perquè no poden 

superar aquesta experiència… Totalment sol, el jove 

coneix una xica que li ajuda a donar sentit a la seua 

vida. Però, el final inesperat d’aquest drama romàntic, 

relacionat amb l’atac de les torres bessones (11 de 

setembre del 2001), sorprén la vida dels protagonistes i fa que Ally sempre 

“recordarà” al seu xic, Tayler. 

 

Estimat John.  
Dirigida per Lasse Hallström. 

Protagonitzada per  Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins. 

 

ohn és un soldat que s’enamora de Savannah, el 

permís de John acaba, i ha de tornar a l’exèrcit. 

Els dos s’escriuen cartes totes les setmanes. 

Però, poc a poc, Savannah es desenamora de John, i 

mesos més tard, li contesta a una carta, dient que anava a 

casar-se, i que quedaven com amics, només com amics… 

John cau en una depressió. A l’any següent, John 

visita  Savannah…Ella li conta que s’ha casat amb un vell 

amic, però que seguia enamorada de John… Però això no 

és tot, aquesta novel·la romàntica molt emotiva, fa que 

ploren els xics més durs… 
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Amb un 
escrit de 
Gràcia per a 
Luisa i una 
foto de Dani 
hem volgut fer 
des de La 
Revista un 
xicotet 
homenatge, a 
aquests 
companys que 
enguany es 
jubilen, cosa  
que de cap 
manera 
significa un 
comiat, sinó 
una invitació a 
que continuen 
aportant-nos 
des 
d’aquestes 
pàgines la 
seua 
experiència en 
aquesta nova 
etapa que 
comencen que 
desitgem que 
els siga plena 
de felicitat. 
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“Luisa és mineral. Ho sabem tots. Té 
una força que envegem.”

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“

Estimada Luisa, deixa'm dir-te primer que agraïsc moltíssim, a qui siga que se li 
haja ocorregut, que em permeteu dir aquestes paraules sobre tu. I tal dia com 
avui, un 8 de març, un dia de celebració de les dones que a tu mai se't passa de 
llarg.  
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Fa molts anys que ens coneixem, i des de llavors, d'una o altra manera, hem treballat 

juntes. Recorde que ens va presentar Tudi Torró, llavors assessora de valencià, en una reunió 
a Sant Vicent. Tu com a directora del primer col·legi amb línia en valencià, el Bec de l ‘Àguila, 
i jo com inspectora de la zona. 

I les dues asturianes. Un bon principi, ja que com tot el món sap, ser asturià 
imprimeix un no sé què. Encara que a Luisa més. Luisa té el toc mineral i la sal del Cantàbric, 
encara que també les tempestes i les marea d'aquella terra brava.  

Luisa és mineral. Ho sabem tots. Té una força que envegem, però que és més dignitat 
que poderío, que és capaç de sostenir un món i d'esfondrar-se 
davant el somriure d'un xiquet, davant la necessitat dels 
febles. 

Luisa té l'espurna, l'humor, la sornegueria i les ganes 
de festa proverbials dels asturians. Al seu costat és 
impossible sentir-se sola. Impossible, passe el que passe. 

I té les seues marees, aqueixes que et duen l'aigua 
fins als peus i et deixen sense arena on recolzar-te. Però les 
passa sola. Sempre t'assabentes quan torna la baixamar i 
t'asseus amb ella en la riba i et parla, com si tal cosa, de la 
dura travessia que acaba de fer. En fi, Luisa… què et puc dir? 
Saps que els teus amics estem ací.  

Però la veritat és que et  trobaré a faltar. Vas ser una 
directora equànime i molt volguda. Com molts altres pares i 
mares d'alumnes del Bec de l‘Àguila, et vaig enyorar quan vas 
canviar la direcció pel sindicat, cada dia de la resta de l'estada 
de les meues filles en el col·legi. Sempre has defensat el dret 
a l'educació per sobre de qualsevol privilegi gremial. I no és tasca fàcil, però tu ho has fet 
sempre.  

Com a companya del Consell Escolar Municipal, has tingut una capacitat d'entendre, 
de preveure, de proposar i de consensuar, que per a si hagueren volgut els múltiples polítics 
que han dirigit l'educació en la nostra ciutat, Sant Vicent del Raspeig. Des d'aquelles sessions 
flash que duraven cinc minuts, amb Carlos Navas, llavors regidor d'educació, fa ja 20 anys, a 
les impossibles i interminables intervencions d'alguns papàs traumatitzats d'avui… ha plogut 
tant! Quantes hores invertides, quantes hores treballades, quantes hores viscudes!  

I, coses de la vida, fa deu anys quasi que treballem juntes a l'institut. Clar que ens 
veem poc, ja que a l'hora del cafè, com a bona fumadora, ixes disparada amb les teues 
amigues al bar on encara es pot pegar una caladeta. I allí, com en totes les tertúlies, 
s'arreglen els mons, que estan, per cert, bastant necessitats d'idees i de gent bona, lluitadora 
i intel·ligent com tu.  

D’ací no res  vas a deixar l'institut i vas a començar una altra etapa de la teua vida. Et 
trobarem a faltar moltíssim. Però, mira, aprofita tu que pots, i quan t’assegues davant de la 
mar, la mar que siga, que nosaltres, per sort, en tenim dues dins de l'ànima, recorda't dels 
que seguim en la bretxa i vine de tant en tant a donar-nos un poc de la teua força i de la teua 
saviesa.” 

8 de marzo de 2010 
Gracia Jiménez 

Aquest escrit el va 
redactar Gràcia Jiménez 
amb motiu d’un xicotet 
homenatge que el sindicat 
de treballadors de 
l’ensenyament li va fer el 
passat dia 8 de març, dia 
de la dona, a Luisa Rada.  

Luisa ha estat, des 
de la seua fundació, 
membre del STE-PV, 
sindicat on ha desplegat 
una gran activitat 
paral�lela a la docència. 
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“Un rato a la cantina”
 

 

 

 

 

 

 
Clàudia-1r A. Des de quan treballes a 
la cantina? 
-Uf… vosaltres encara no havíeu 
nascut. Fa aproximadament uns 30 
anys. 
Susana-1r A. Vas pensar que el teu 
treball seria aquest? 
-No, la veritat que no però estic molt 
feliç, contenta i a gust amb aquest 
treball. Amb els alumnes, amb els 
professors, amb tots. 
Nerea-1r A. Si hagueres pogut 
canviar de treball, hagueres canviat? 
-No, jo estic molt contenta ací amb la 
gent. No canviaria mai el meu treball 

MANOLI                        CANTINA 

Manoli i Sebastián porten a 
l’IES Sant Vicent des de 1.971. 
Sebastián va començar a 
treballar de conserge i després 
es va construir la cantina a un 
edifici exterior Van ser ells els 
que es van fer càrrec 
d’atendre els professors i 
alumnes d’aquella cantina. 
Fins i tot servien menjar als 
professors i a alumnes, ja que 
abans també era un menjador. 
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amb la gent jove, a més a més ací ja 
em jubile. 
Clàudia-1r A. Es fa difícil atendre els 
alumnes que van a la cantina? 
-Que va, per a nosaltres és una 
alegria. 
Susana-1r A. Te’n recordes d’alguna 
anècdota curiosa que t’haja passat? 
-Uf...! Moltíssimes! 
Ací podríem escriure un llibre entre 
Sebastián i jo. Moltes coses que a la 
revista no es podrien posar (risses). 
Com per exemple quan els alumnes 
que no anaven a classe entraven a la 
cuina amb nosaltres ( més risses). 
Nerea-1r A. Alguna vegada t’ha 
succeït un problema greu amb algun 
alumne? 
-No, mai. Els hem ajudat en tot el que 
hem pogut. I als professors també, 
des de deixar-los una brusa fins a 
deixar-los unes calces. 
Clàudia-1r A. Com vas arribar fins a 
la cantina? 
-Per què érem de l’associació de pares 
i mares de l’institut. 
Sebastián va estar 25 anys de 
conserge a l’ institut i quan es va 
jubilar, li van fer una festa a l’hotel 
Melià. Van vindre més de cent 
persones, gent que feia més de quinze 
anys que no havíem vist. A més a més, 
li van donar plaques i molts regals. 
Susana-1r A. Els primers anys et van 
paréixer difícils? 
-No, no, no. És que és el millor, és un 
treball molt alegre. De la gent jove 
sempre se t’apega alguna cosa bona.  
Et donen alegria, et donen vida. Quan 
Sebastián era conserge, mai va tindre 
cap problema. A l’inrevés, l’ajudaven 
moltes vegades. 

Nerea-1r A. Els teus fills volien 
treballar ací? 
-No, els meus fills no han treballat ací 
mai. Un és professor de dibuix, i Tano 
era tècnic de so. Va treballar a Canal 
9, però a Tano el van operar i va 
deixar de treballar allà. I com que 
sempre ens ha vist molt contents ací, 
tan a gust, doncs es va quedar ell 
també a treballar. 
Clàudia-1r A. Com et portes amb els 
professors? 
-Molt bé, tinc molt de records. 
Susana-1r A. Normalment vénen a 
desdejunar? 
-Sí, moltes vegades vénen. Quan 
arriba final de curs vénen tots a 
acomiadar-se, mai diré res roí de cap 
d’ells. Tampoc dels alumnes. Abans 
venien a fer 1r, 2n, 3r i COU, però 
ara és de 1r a 4t i Batxiller, és a dir, 
estan més anys. 
Nerea-1r A. Manoli, per a acabar, 
conta’ns alguna anècdota molt 
curiosa que t’haja passat a la cantina.  
-Uf! M’han passat moltes coses. Una 
vegada va venir un xic que crec que 
es cridava Manolo i jo li vaig dir: 
-Manolo, m’has de pagar el que em 
deus, que ja tinc una llista molt gran! 
I ell em va contestar: 
-Manoli, quant tinga treball vinc i 
t’ho pague tot. El cas és que al pocs 
dies em diu: 
-Manoli, convida’m a un entrepà i a 
una cervesa. I jo li vaig treure 
l’entrepà i la cervesa, i em va dir: 
-Ara pel casc de la cervesa, em dones 
un cigarret.  
A la fi jo vaig acabar convidant-lo a 
l’entrepà, a la cervesa i al cigarret.
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Lágrima  de  sangreLágrima  de  sangreLágrima  de  sangreLágrima  de  sangre    
 

us párpados cubiertos de finas virutas de nieve se abrieron. El reflejo del sol 
de media tarde en la blanca nieve la cegó por un instante, pero tras tres 
parpadeos logró visualizar el entorno que la rodeaba, frío, hostil. Tenía miedo 

porque sabía que se acercaba silenciosa e inevitable la muerte, cada vez más cerca 
buscándola. Había huido durante tanto tiempo de ella, que ahora tumbada bajo el 
dosel de grandes árboles nevados lo comprendía. Hay cosas de las que no se pude huir 
y la muerte era una de ellas. 

Los minutos anteriores habían sido confusos y tan sólo recordaba la sensación 
difusa de haber corrido, de aquella presencia tras ella, de haber tropezado y caído. Se 
había rendido y esperaba paciente la muerte, sintiendo impotente su mano cada vez 
más cerca de ella. 

Carlos corría, corría buscándola, había prometido protegerla y no estaba 
cumpliendo su promesa. Nunca la había creído cuando decía estar bien, cuando fungía 
sonreír y ahora la había dejado sola, sabiendo que él la buscaba, que él la encontraría. 
Ella seguía, en el claro del bosque, sin poder moverse. Sentía cada paso que la muerte 
daba hacia ella, y ya no tenía miedo ni fuerzas para enfrentarse a ella. Recordó las 
palabras de Carlos: 

-“No dejaré que te haga daño”. Palabras que resonaron en sus oídos, sonrió 
sin alegría, su recuerdo mantenía vivo su corazón, caliente por más que a su cuerpo lo 
envolviese el frío. Por fin la muerte llegó, ofreciéndole sus brazos. Pero la muerte tenía 
el rostro de un atractivo joven, ojos azules, piel pálida y cabellos dorados. La mano de 
la muerte acarició sus frías mejillas y ella se perdió en aquellos ojos mientras ésta 
descendía hacia su cuello. Sintió cómo la muerte acercaba sus labios hacia ella, no, se 
equivocaba, sus labios se dirigían hacia su cuello. No se defendió cuando el chico los 
entreabrió y mostró sus afilados colmillos: -ya eres mía- susurró, y entonces al oír 
aquella voz despertó de su hipnosis, pero ya era demasiado tarde, sus amenazantes 
colmillos se habían hundido en su cuello. 

Cuando Carlos llegó se quedó paralizado al ver aquel ángel sobre ella. Sus alas 
negras batían de forma mágica el aire. Pero no, aquel joven no era un ángel y lo 
descubrió al ver su  cabeza en el cuello de la muchacha. De sus morados labios caía 
una lágrima, una lágrima de sangre. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Aquest relat ha estat premiat amb el primer 
premi del  concurs literari celebrat el dia 25 de 
febrer en la Jornada d’activitats culturals. 
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El parc Lo Torrent 
 
 

 
l parc Lo Torrent està enfront de la rotonda on hi ha l’estàtua de la Dona 

Lluna. És el parc més gran de Sant Vicent i està envoltat per columnes cilíndriques 
blanques. 

A l’interior, hi ha zones de joc infantils. Una és més vella i recorde que 
estava des que era petita. L’altra zona, és més nova i també més gran. Les diferents 
parts de les zones estan pintades d’arbres, la primera amb colors més foscos i la 
segona amb colors més clars i vius. Totes dues tenen formes divertides i molt 
originals. 

Prop d’una de les portes, hi ha un petit llac, que com la gent hi tira pedres i 
brossa té l’aigua verda i la petita cascada no tira aigua. També hi ha zones de 
descans, amb banquets de pedra, incòmodes i plens d’excrements de pardalets 
petits que viuen als arbres. 

Fa un any van posar uns cartells, baix d’alguns arbres per a que els que 
anaven al parc. Pogueren saber quin tipus d’arbre era. N’hi ha moltíssims! El més 
bonic per a mi és el cirerer del Japó, que té algunes flors durant tot l’estiu. 

Just al centre, hi ha una font enorme envoltada per pilars cilíndrics blancs. 
Moltes vegades la font no hi funciona i, per tant hi ha menys aigua. Està pintada amb 
dos colors, blau fosc i rosa. 
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Ester Jiménez Tortosa   
Olga Carratalá Pérez 
Andrea Fuentes Molina 
1r Batx. B 
 

Xiquets pigall i periodistes que 
arrisquen el coll                                   
 

EN UN LLOC ANOMENAT GUERRA
 

obresa, perspicàcia, perill, camaraderia, supervivè ncia i, sobretot, 
valentia, són algunes de les paraules que defineixe n el llibre del qual us 
anem a parlar: 
"En un lloc anomenat guerra"  de Jordi Sierra i Fabra. 

 
Conta la història de Nèstor, un jove periodista esp anyol que es enviat, de cop i 
volta, com a corresponsal del diari en el qual treb alla a una guerra en un 
d'aqueixos països llunyans que terminen en "-stan".  A Tudzbestan, per a ser 
més exactes. (No us molesteu en cercar-lo, es un pa ís inventat per l'autor). 

Inexpert com a enviat especial, Nèstor ha de confia r en els consells de la 
resta de periodistes per a sobreviure enmig del pro pi infern. I potser, el millor 
consell de tots siga el de fer-se amb un "xiquet pi gall". 

Milo és el petit tudzbestà que ha de guiar-lo, acom panyar-lo i mostrar-li 
tots els secrets de la capital del país. Gràcies 
a ell, aconseguix sobreviure i fa arribar la 
notícia, la crua realitat, a tots els seus lectors.  

Alguns corresponsals passen 
setmanes, messos, convivint amb els seus 
"pigalls" i poden arribar a estimar-los com si 
foren els seus propis fills. Altres proven de no 
fer-ho, perquè un dia se n'aniran i hauran 
d'abandonar-los novament a la seua sort. 
Durant els conflictes, els sentiments són 
sempre més forts que en temps de pau. 

A nosaltres ens ha paregut una història 
bastant interessant, curiosa i original. Potser 
li falten alguns moments de més acció, ja que 
se centra una mica massa en els sentiments 
entre periodista i xiquet, però és una bona 
història, al cap i a la fi.  

Quant a la forma d'escriure de l'autor, hem de dir que descriu amb molt 
detall les situacions, els llocs i les emocions, co sa que és indispensable per a 
una bona comprensió del que es llig. 

Tot el món sap que a les guerres es perd molt i qua si no es guanya res, 
però una amistat guanyada és una amistat per a semp re. Inclus fins a la mort. I a 
la guerra mor molta gent. I, és Nèstor, o Milo, una  d'aqueixes persones que 
perden la vida fent el seu treball? Si vols saber-h o, hauràs de llegir-te aquest 
llibre. 

(Ei, que només són 188 pàgines, tampoc està tan mal ament!) 

“Llegint el llibre 
t'adones de les 
complicades situacions 
que viuen els habitants 
d'un país en guerra, de les 
dificultats dels periodistes 
que estan fent el seu 
treball, i de la quantitat de 
xiquets que han d'oferir-se 
com a ajuda a estrangers 
desconeguts per a poder 
emportar-se el pa a la 
boca.” 
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FINALISTA EN EL CONCURS DE RELAT 
CURT. CONCURS JÓVENS TALENTS 
 
 

'alumna Mireia Fuentes Pastor de 2n d'ESO B ha estat seleccionada com a  finalista 
en la fase provincial en la 50a edició del “Concurs de Joves Talents. Premi de Relat Curt” 
organitzat per la Fundació Coca-cola. 

La celebració de la prova va tenir lloc el passat 17 d'abril a Alacant i va contar amb 
la participació d'uns 160 alumnes de tota la província. Cal destacar la tradició d'aquest 
concurs literari per a joves, del qual han estat guanyadors grans noms del panorama literari 
o artístic actual com Ángeles Cas i Alejandro Amenábar. Ens hem assabentat que també el 
professor de valencià del nostre institut, Antonio Cutillas, va aconseguir en l'any que va 
participar un meritori segon lloc en la fase provincial d'aquest certamen. I va rebre com 
premi: un escalestric! 

El pròxim dia 3 de juny Mireia descobrirà quin ha estat la seua posició entre els sis 
finalistes provincials. Aquest esdeveniment tindrà lloc a Terra Mítica i la nostra alumna anirà 
acompanyada per la seua mare i per la professora de Llengua, Mavi Antón.  

Enhorabona, Mireia! Segueix amb la teua afició a la literatura i a l'escriptura, que 
segur que a més d'aquesta satisfacció t'obrirà en la vida d’altres horitzons. 

(Traduït del castellà) 
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PROJECTE ENTORN: MOLT MÉS QUE UNA VISITA A MADRID  

 

 
 
Joana Delgado – 4t A 
 
Del dia 20 al 23 d'abril un grup de 15 alumnes 
de 4t d'ESO i tres professors (Joaquín Pastor, 
Mari Carmen Jover i Mavi Antón), vam gaudir 
de tres dies a Madrid en els quals no paràrem 
de realitzar activitats. Era la nostra visita a 
Majadahonda per a conéixer el medi natural, 
cultural i artístic dels nostres companys de 
l'institut “Margarita Sales”.  

El dia 21 els xics de Majadahonda 
ens van obsequiar amb una típica xocolata 
amb xurros per a desdejunar. Després 

assistírem a les activitats que havien preparat 
com un recital de poesia, una actuació del 
cor, una visita guiada pel centre de 
Majadahonda. També ens vam intercanviar 
amb ells uns marcapàgines amb versos de 
Miguel Hernández que abans havíem 
preparat en el Centre. Per a acabar, vam ser 
rebuts en l'Ajuntament per l'alcalde. A la 
vesprada, vam fer una excursió a la Forest del 
Pilar, en la qual se'ns va explicar l'entorn 
natural i vam gaudir de magnífiques vistes.  
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El dijous per a mi va ser un dia 
inoblidable. Tocava la visita a Madrid i va ser 
un dia replet d'activitats artístiques i 
culturals. Van fer de guies tres professors 
d'Història, d'Art i de Llengua i Literatura 
Castellana de l'Institut de Majadahonda. La 
visita va consistir en un recorregut pel Madrid 
dels Austries al mateix temps que en la part 
literària del recorregut se'ns van presentar 
diversos llocs en els quals transcorria l'acció 
de Luces de Bohèmia de Valle Inclán. Vam 
Seguir “las andanzas de Max Estavella i Don 
Latino de Hispalis” pel centre de la capital: 
vam veure on se 
situava la llibreria de 
Zaratustra, la taverna 
de Pica-Lagartos, la 
bunyoleria 
modernista, l'antic 
Ministeri de la 
Governació i els 
famosos espills 
còncaus del carrer 
Álvarez Gato. 

També vam 
tenir temps per a 
viure algunes 
anècdotes inoblidables: mentre estàvem a la 
Plaça Major, vam veure unes càmeres de 
televisió i alguns dels meus companys i jo 
vam eixir saludant en un nou programa que 
es va emetre el dia 10 de maig a Antena 3. 
Una cosa que tampoc oblidaré fou quan 
estava amb Graciela i van vindre altres 
companys a dir-nos que havien vist un famós. 
Era aquell que fa d'un dels personatges de “El 
Hormiguero” i ens vam fer una foto amb ell. 
Vam seguir el nostre passeig per Madrid i 
vam veure la Porta del Sol, el quilòmetre 0 i 
molts més llocs fins que vam arribar al Museu 
del Prat. Allí diversos alumnes van fer de guia 
per a explicar-nos els quadres més 
representatius de Velázquez i Goya. Va estar 
genial.  

Després vam tenir un merescut 
descans en el Parc del Retiro, que, per cert, el 
lloc em va encantar. Ens vam muntar a les 

barques i vam remar durant una estona. 
Només eixir d’allà vam continuar amb les 
nostres trobades amb famosos. Ara tocava el 
torn d'una xica que interpreta un personatge 
secundari en la sèrie d'”Aida ”. Però el més 
interessant va ser que quan anàvem per la 
Gran Via, on vam anar de tendes i a sopar. 
Ens van cridar uns companys per a dir-nos 
que estaven veient l'estrena de la pel·lícula 
“Que se mueran los feos”. Graciela i jo vam 
anar corrent i allà, simplement, “vam flipar”. 
Estava tot ple de gent i de famosos: Hugo 
Silva, d'”Aida ”, Arturo Canyes de “Cámera 

Cafè”, Jonatan 
d'”Aida ”, un dels 
còmics del “club 
del chiste”, “El 
Culebra”, Fer de 
“Física i Química” i 
moltíssims més. És 

impossible 
recordar-los a tots. 

Estàvem 
al·lucinant, mai no 
ens hauríem 
imaginat que ens 
anava a passar 

això.  
L'últim dia la nostra destinació va 

ser Aranjuez, on vam poder visitar el museu 
de falúas reals i després el Palau en el qual 
van viure diversos reis com Isabel II, Alfonso 
XII i Alfonso XIII, entre d’altres. També vam 
recórrer part dels impressionants jardins amb 
fonts al·lusives a personatges mitològics. 

Havent dinat, vam regressar a Sant 
Vicent. Havia conclòs el nostre coneixement 
de l'entorn dels nostres companys majariegos 
que s'incloïa dins de les activitats del 
Programa Arce en el qual participàvem 
ambdós instituts.  

Sens dubte, ha estat una 
experiència molt gratificant tant en l'aspecte 
cultural com en el personal perquè ens ha 
permès adquirir una sèrie de coneixements i 
també gaudir d'uns dies en els quals hem fet 
nous amics.

 
(Traducció del castellà) 

 
“També vam tenir temps per a viure 
algunes anècdotes inoblidables: 
mentre estàvem a la Plaça Major, 
vam veure unes càmeres de 
televisió i alguns dels meus 
companys i jo vam eixir saludant en 
un nou programa que es va emetre 
el dia 10 de maig a Antena 3.” 
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- Beques IVAJ 
 

Antonio Castro i Carbonell -  1r Batx - A 

 
  
 
questes beques són concedides per “L’ Institut Valencià de la joventut” amb el fi que 

el joves de la Comunitat Valenciana puguen accedir a estudis d’anglés  o francés a països de la 
Unió Europea durant els mesos d’estiu.  

La valoració de les sol·licituds presentades té en compte l’expedient acadèmic del 
sol·licitant i la seua renda familiar amb un percentatge del 50% cadascuna. 

És a dir, la puntuació màxima es de 20 punts, 10 pertanyen a l’expedient i els 10 
restants a la renda familiar.    

Aquest any s’havien oferit 670 beques per a la realització de cursos de idiomes a 
l’estranger al mes de Juliol, 600 per a Regne Unit i 70 per 
a França. 

Les beques consisteixen en un curs de 4 
setmanes de duració, impartit per professorat natiu i 
titulat, amb 20 hores de classes setmanals de l’ idioma. 
També s’inclouen activitats de tipus sociocultural i 
esportiu que tenen l’objectiu de afavorir el coneixement 
dels costums i tradicions del país, i estimular els 
intercanvis amb estudiants d’altres cultures. 

L’estància serà en famílies en règim de pensió completa.  
També cal esmentar que les beques cobreixen la major part del preu del curs, encara 

que, les persones beneficiaries cal que abonen una quota de participació.  
Els requisits per a sol·licitar la beca són: 

- Ser menor de 20 anys. 
- Residir a la comunitat Valenciana. 
- Estar matriculat en un centre de la comunitat realitzant per primera vegada 

un d’aquestos cursos. 
o Primer o segon de Batxillerat. 
o Cicles formatius de grau mitjà. 

- Haver realitzat durant l’any anterior un curs oficial d’ Educació Secundària i: 
o Haver aprovat les assignatures en la seua totalitat. 
o Que la nota mitjana del curs anterior siga almenys de “notable” o 

“set”. 
És per aquestos motius que anime a l’alumnat del centre a fer un esforç per a 

aconseguir una d’aquestes beques que presenten una oportunitat única i irrepetible

“Les beques consisteixen en 
un curs de 4 setmanes de 
duració, impartit per 
professorat nadiu i titulat, 
amb 20 hores de classes 
setmanals de l’ idioma.” 
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“La polèmica del hiyab” 
Najwa Malha, l'adolescent expulsada del seu institut per dur el vel 

islàmic, ha posat sobre la taula un dilema que aixeca tantes passions com 
dubtes. 

Encara que la majoria dels pares dels nois i noies que acudeixen a 
l'institut en qüestió s'han mantingut al marge de la controvèrsia, les 
Associacions de Pares d'Alumnes sí han manifestat la seva postura, gairebé 
sempre en suport del dret a l'educació per davant de qualsevol qüestió. La 
nostra societat es dividix en dos pensaments diferents. 

 A més, moltes persones comparen 
aquest símbol amb altres complements com 
són les gorres, mocadors, etc. i pensen que si 
els docents no permeten portar-los a les aules 
de la mateixa manera tampoc haurien de 
permetre l’ús del hiyab. 

De vegades, aquest símbol es 
associat al masclisme: 

Antigament s’utilitzava per a 
diferenciar a les dones esclaves de les lliures; 
més endavant, s’identificava com un símbol 
religiós, que significava que “tan sols es 
pertany a Déu i no a cap altre home”. Aquest 
va ser el seu origen, però més endavant va 
perdre aquest significat i es va convertir en símbol de la exclusió de la dona a 
l’espai públic. Per això moltes persones es qüestionen si l’elecció de portar el vel 
és personal de la dona o del seu entorn. 

D'altra banda, els que estan a favor de l'ús d'aquesta prenda es basen 
en el fet que la porten per motius religiosos i que, com indica l'article 16 de la 
Constitució i el 2 de la Llei de Llibertat Religiosa, “les persones tenen el dret a 
manifestar lliurement les seues creences religioses ". 
 
  
Cristina Blanco Vázquez. 

Anna Riolobos Torrents. 

Laura Robles Gómez. 

Aarón Sala Puche. 

1r Batx.  B

“Per un costat, els que 
estan en contra de que 
es porte el hiyab a 
l’escola defenen que per 
què nosaltres si anem al 
seu país hem de portar-
lo encara que no 
pertanyem a la seua 
religió i elles poden dur-
lo al nostre país sense 
amotlar-se als nostres 
costums i tradicions?.” 
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El vel 
 

Espanya, a causa de la seua 
herència històrica i a la immigració, té 
molta varietat cultural, i aqueixa varietat 
té diversos problemes, com per exemple 
quan aquestes cultures no aconsegueixen 
conviure. 

El cas que ha fet que aquest tema 
siga molt parlat en els mitjans de 
comunicació ha sigut el de la xiqueta de 
Pozuelos (Madrid), a la qual no la 
deixaven anar amb el rostre cobert, per 
normativa del propi centre. 

Segons la DDH (la Declaració dels 
Drets Humans), cada persona té el dret 
de triar la seua religió. Però com sempre 
que es parla de religió s’acaba discutint, 
que cada persona crega el que considere 
convenient, però dins de sa casa. 

Es diu molt que no s’està 
respectant el dret d’elegir religió, però 
realment és una manera de sotmetre la 
dona, i a l’Alcorà i a la Bíblia fa referència 
al doblegament de la dona. És clar que 
ningú pot viure sotmés a una voluntat 
que no siga la seua pròpia. 

Si es vol viure en societat, s’han 
de respectar unes normes, algunes 
t’agradaran més i altres menys. 

En resum, la meua opinió 
personal és que tot el món pot anar com 
vulga, però dins d’uns límits, i per 
suposat, veig necessària una llei, com ja 
han fet a França o a Lleida, si realment no 
volem que es repetisca això. 
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M’agraden les motos. 
Vaig començar amb una mini moto 

dolenta que em van regalar per Reis quan tenia 
cinc anys, perquè el meu cosí anava a demanar 
també una mini moto .  
El meu cosí es coneixia un circuit i vam començar 
allà a practicar. Quan ja sabia una miqueta em 
van comprar la meua segona moto que va ser 
una Polini . Després va vindre la tercera que va 
ser una DM, i la quarta i última que ha sigut una 
Metrakit mini Gp. 

El meu primer circuit va ser Bacarot on 
vaig fer un temps rècord de 27,1 i Pedrosa en 
aquest mateix circuit va tardar 26,4.  

Vaig participar en el campionat de 
Madrid on vaig quedar 4t. 

Amb la meua última moto (la Metraki) 
he anat a competir a: Albacete, Xest, Oliva, 
Cartagena... i els meus patrocinadors són: Moto 
Boom, Dali, Osuna, C2C... 

Per a la pròxima temporada em 
compraré una Matraki pre Gp. 

 
 
Admire: La gent que s’esforça per aconseguir els ses somnis. 
Un pilot: Valentino Rossi. 
Un somni: Ser pilot de Moto GP i ser una llegenda. 
Una virtut: M’agrada la velocitat. 
Defecte: De vegades em passe de frenada. 
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�� 
Guanyador: Luís 

Antonio Ferrer Mula 

– 2n D 

�� 
 

Luís Antonio Ferrer Mula  -   2n  D 
 

 El problema del meu pare:  El pare no té 
cabells.  
 L’epidèmia de les gallines: Queden 9 
gallines. 
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Envia’ns la solució als dos 

enigmes abans del 30 d’abril del 

2010 a larevista05@hotmail.com  

i participa en el sorteig de dos 

cascos Hifi hergonòmics, entre tots 

aquells que els hagen encertats. 

Posa el teu nom, cognoms i curs, 

“asclamàgic” en Assumpte i la 

solució als dos enigmes. 
 

 

�� 
Guanyador: Joan 

Quirant Pellín – 3r B 

�� 
 

Joan Quirant Pellín -   3r  B 
 

 El problema del meu pare: no es banya ni un 
pèl perquè és calb. 
 L'epidèmia de les gallines: molt fàcil, si 
moren totes menys nou, li'n queden 9 gallines. 
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Ane Madariaga Echarri 
Marta Garcia Ruiz  2n. D 
Belen Quirant Lopez   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Això és en Jaimito que 

arriba a casa de l’escola i la 

mare li demana: 

- Què us ha ensenyat avui la 

mestra a classe? 

- Res, avui portava pantalons. 

 

L’altre dia el meu gat va matar al 
teu gos. 
Però que dius home! si el meu gos 
es un Rottweiller. 
Ja, però el meu gat era hidràulic. 
 

Quina diferencia hi ha entre un 
borratxo i un arbre? 
Que l’arbre comença pel terra i 
acaba amb la copa, i el borratxo 
comença amb la copa i acaba pel 
terra. 
 

Un matrimoni, mirant una posta de sol, 
i ell comenta: 
-Oh, aquest paisatge, aquest lloc, 
aquest ambient, em recorda que bé 
que estàvem ara fa 50 anys tu i jo. 
-Fa 50 anys? però si encara no ens 
coneixíem… 
-Per això mateix… 

Un home a la parada del bus. Arriba un altre i li 

pregunta: 

- Perdoni, passarà per aquí el 24? 

I l’home li respon, mirant a l’agenda: 

- Doncs no, el 24 tinc un congrés a València. 

Un home s’acosta a la bibliotecària i li pregunta: 
Senyora,on està el llibre: “home, un ésser perfecte” ? 
I ella li contesta: 
Allà al fons, a la secció de ciència-ficció!!. 

Això són tres nens que es diuen: Tonto, 
Ningú i Cap Persona. 
En Cap Persona li va tirar una pedra a en 
Tonto, i ell va a la policia: 
-Senyor policia, Cap Persona m’ha tirat 
una pedra. 
-I qui ho ha vist? 
-Ningú. 
-Peró xicot, ¿tu ets tonto? 
-Òndia, com ho sap? 

Un parell de guàrdia civils fan una redada i troben tres granades. 

-Què hem de fer? 

-Doncs no ho sé!!! 

-Però… i si n’explota una? 

-Ah! Aleshores direm que només n’hem trobat dues… 



Núm.16 tercer trimestre del 09/10 

 
 

35   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Això és una parella recent casada: 
- Em vull operar les mamelles que són molt petites -Diu la 
dona. 
- I no prefereixes fregar-te-les amb paper del vàter? 
- I això funciona? 
- Clar! Portes tota la vida fent-ho amb el cul i mira com se 
t’ ha posat! 
 

Un bonic dia, un fill li pregunta al seu pare 
informàtic de professió: 
- Papa, com he nascut jo? 
- Molt bé fill, algun dia havia de parlar d’això: 
Un dia, ta mare i jo ens vam connectar al 
Facebook. Jo li vaig enviar a ta mare un e-mail 
per veure’ns en un Cybercafe. Vam descorbir 
que teníem moltes coses en comú i ens 
enteníem molt bé, llavors vam decidir 
compartir els nostres arxius. Ens vam ficar 
dissimuladament al W.C. i jo vaig posar el meu 
Pendrive al port USB de la mare. Quan van 
començar a descarregar-se els arxius ens vam 
adonar que no teniem Firewall. Era ja molt 
tard per cancel·lar la descàrrega i impossible 
d’esborrar els arxius. Així és que als nou 
mesos… va aparèixer el VIRUS. 
 

Una filla va al seu pare i l hi diu: 
-Papa estic embarassada! 
I el pare li diu: 
-No et vaig dir que prenguesses 
mesures? 
I la filla li diu: 
-Si ja les vaig prendre, feia 20 de 
llarg per 5 d’ample! 
 

-Doctor,doctor, la meva dona creu que és una 

nevera… 

-I què li molesta, que estiga freda amb vostè? 

-No, que a la nit dorma amb la boca oberta i la 

llum em molesta per dormir… 

Sabeu qui va inventar el nom de 

Palamós? 

Els xinesos, que passejaven per allí, i tot 

cansats un d’ells va dir: 

-Palamos? 

És una dona que arriba a una consulta de 
cirurgia estètica i s’ho fa tot. Es fa liftings, el 
nas més petit, els llavis més molsuts. En 
acabar el metge diu: 
- Bé, senyora, contenta amb el resultat? Vol 
alguna cosa més? 
- Doncs m’agradaria tindre els ulls més grans 
i expressius. 
- Cap problema, infermera Montse, porte la 
factura. 

Li diu una mare al fill: 
- Nen, no menges més pastels 
que rebentaràs… 
I el nen li contesta: 
- Va calla, dona-me’n un altre i 
aparta’t! 

Va una dona al metge i li diu: 
-Doctor, doctor el meu marit no 
m’escolta. 
El metge li fa proves al marit i li diu a 
la dona: 
-El seu marit el que té es sordera 
genital 
-Sordera genital?-va preguntar 
estranyada.-Com és això? 
-Que el seu marit escolta molt bé 
però tot el que diu s’ho passa pels 
genitals. 
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INGREDIENTS: 
- Una guardiola. 

- Força de voluntat. 

 
PREPARACIÓ: 
De primer haureu de posar la guardiola en un lloc on siga visible.  

   Després heu d’apagar tots els electrodomèstics que no siguen 

necessaris i encendre’ls només quan els utilitzeu. A continuació haureu 

de canviar els llargs banys per dutxes curtes. També heu de mirar i 

comprar els productes que tinguen millor preu, és a dir, les ofertes. 

Reduïu l’ús del telèfon mòbil només als caps de setmana. 

   Tot seguit fiqueu tots els diners que hàgeu estalviat a la guardiola. 

   I tot això barrejat amb molta força de voluntat ja tindreu la solució 

contra la crisi, o almenys una ajudeta. 

 
 

 
 

 
INGREDIENTS: 
-Una xulleta ben feta i amb la lletra petita, però que es puga llegir. 

- Un bon amagatall per a la xulleta. 

- Molta habilitat. 

- Si pot ser un professor despistat. 

 
PREPARACIÓ:  
Heu de fer una xulleta amb la lletra petita, però que es puga llegir. 

Podeu mirar el llibre o preguntar a un company. Després heu de pensar 

en el millor lloc per a amagar la xulleta ( recordeu que ha de ser fàcil 

de treure ).  

    A continuació practiqueu un poquet el moviment de treure i ficar la 

xulleta sense que es note que la teniu. 

    Finalment si també afegiu a un professor despistat que no es fixa 

molt, ho tindreu molt fàcil per a aprovar.  Però si no funciona, sempre 

podeu recórrer a l’altre mètode, estudiar. 
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BASE 
1-Xorret de llet. 
  
2-Paquet de galetes Maria. 
  
3-60g de mantega 
 

RELLENO 
4- Tres sobres “ cuajada royal”. 
  
5- 750 ml de llet. 
  
6- 750 ml de Nata (crema de llet) 
 
7-150g de sucre. 
  
8-150g de xocolate amb llet. 
  
9- 150g xocolate negre, pur. 
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PREPARACIÓ 

 
1-Agafem la batedora i triturem les 
galetes amb un poquet de mantega 
i un xorret de llet. 
 
  
2-Tirem la pasta formada al fondo 
d’un motle desmuntable. I 
l’estenem per tota la superfície 
formant una base. 
 

  
3-Es posa xocolate negre a calfar en una olla. En companyia de 250g de llet,250g de 
nata líquida,75g de sucre i un de sobre “cuajada royal”.I ho tenim al foc fins que bulla i 
estiga tot dissolt,uns 7 minuts sense parar de moure amb unes varetes. 
  
4-A continuació aboquem la crema de xocolate negre sobre la base de les galetes. 
  
5-En la mateixa cassola fem el mateix pas anterior però utilitzant el xocolate amb llet i 
50g de sucre. 
 
  
6-Es posa damunt de la capa de xocolate negre. Hem de tenir molta cura a l’hora de 
tirar-lo, convé fer uns solcs amb una forqueta, quan ja estiga una mica freda sobre la 
capa de xocolate negre i per a que la capa de xocolate amb llet quede ben pegada. 
L’hem d’abocar a poc a poc per a que 
no es faça un clot al mig.  
 
7-Fem el mateix amb el xocolate 
blanc i 25g de sucre i ho tirem sobre 
la capa de xocolate amb llet, esperant 
a que estiga freda i fent-li uns solcs 
iguals amb la forqueta. 

 
8-Se deixa quallar sense moure’l del 
lloc,després s’introdueix a la nevera 
fins al dia següent. Li lleves la rotllana 
del motle i es veuen les 3 capes de 
colors. 

 
  

BON PROFIT! 
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a malaltia celíaca es defineix com una intolerància permanent al gluten, 
proteïna present en alguns cereals. Esta proteïna causa una lesió greu en la mucosa de 
l’intestí prim, provocant una atròfia de les vellositats intestinals, que determina una 
inadequada absorció dels nutrients dels aliments amb unes repercussions clíniques i 
funcionals molt variables. 

La prevalença a Europa i Espanya és aproximadament d’un u per cent dels 
nascuts vius. 

Quan una persona diu que és celíaca la primera cosa que sol escoltar és: “Què 
és això?” i quan ho intenta explicar escolta: “Què és el gluten?”. Doncs bé, el gluten és 
una proteïna amorfa que es troba en la llavor de molts cereals i representa un 80% de 
les proteïnes del blat. 

El celíac ha de basar la seua dieta en aliments naturals que, en el seu origen, no 
contenen gluten com: carn, peix, lactis, dacsa, 
arròs… 
La malaltia celíaca no ha de suposar cap 
obstacle per al desenvolupament d’una vida 
normal, ja que una vegada diagnosticada i 
tractada, deixa de ser un problema quan es 
porta una dieta adequada. 

En aquestos moments, els celíacs 
tenen més ajuda amb el tema del menjar 
sense gluten, ja que  la gent poc a poc va sabent més d’aquesta malaltia. Per exemple, 
els supermercats ja etiqueten els aliments que no tenen gluten; un altre exemple és 
que els restaurants són conscients d´açò i molts ja tenen menús sense gluten, el mateix 
passa amb els hotels. 

Però ens agradaria que tota la gent quan escolte: “Jo sóc celíaca” sàpia el que 
és. Tenim en compte que no tota la gent ho sap, per això hem realitzat este article. 
I ara bé, tu ja saps el que és? 

“L’únic tractament per a 
aquesta malaltia que és 
efectiu consisteix en el 
seguiment d’una dieta estricta 
sense gluten per a tota la 
vida.” 
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