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Exposicions a Terrassa 
Una exposició sobre plagues sanitàries. 
L'exposició 'Epidèmies i pandèmies. L'enemic invisible ', que 
s'ha estrenat aquest dimecres al Museu Nacional de la 
Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) de Terrassa, 
mostra les grans plagues sanitàries que ha patit la humanitat 
des d'una òptica històrica, científica i social.
L’exposició explica els conceptes de brot, epidèmia i 
pandèmia o les relacions dels diferents organismes vius i 
analitza les grans epidèmies que ha patit la humanitat i, 
específicament, les viscudes a Catalunya.

Vacuna AstraZeneca 
AstraZeneca actualitza les dades sobre la seva vacuna després dels darrers dubtes. 

AstraZeneca ha publicat aquest dimecres (matinada de dijous 
a Espanya) els resultats actualitzats de l'assaig amb la seva 
vacuna contra la COVID-19, després que les autoritats 
sanitàries dels Estats Units qüestionessin les primeres dades, 
comunicats aquest dilluns, per estar desactualitzats.  
Amb les noves xifres, els resultats són molt semblants als 
originals: baixa del 79% a l'76% l'eficàcia mitjana de la vacuna; 
puja del 80% al 85% l'efectivitat contra casos simptomàtics 

entre els majors de 65 anys, i es manté en el 100% contra 
casos greus de la malaltia o de les hospitalitzacions. L'estudi es va elaborar amb 32.400 voluntaris als 
Estats Units, Xile i Perú, que van rebre dues dosis de la vacuna AstraZeneca o bé un placebo.

Mar Gonzalez

Maria Garcia

Una protectora amb 50 gats malvivent en 10 m2 
La instal·lació mancava dels permisos necessaris i no disposava ni de llum ni d’aigua. 
Aquesta protectora estava situada a Arganda del Rey. Els pobres animals estaven en un pèssim estat, 
amuntegats dins un espai de 10 m2 en una instal·lació amb humitat, sense llum ni aigua. Segons la 
Guàrdia Civil, aquest espai estava alquil·lat per una dona que vivia a Madrid i amb prou feines visitava els 
gats.

Mar Gonzalez






Els trets de caçadors provoquen un mort i un 
ferit en un cap de setmana 
Un home que buscava pinyes va traspassar al rebre un tret i un altre va resultar ferit quan 
anava en bicicleta. 
Un home que buscava pinyes dins una zona boscosa 
de Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental, va 
morir després de rebre un tret d'un caçador, que el 
va confondre amb un senglar. Aquest va ser detingut 
pels Mossos d'Esquadra per un delicte d’homicidi.
El mateix dia, durant el migdia, un jove que anava en 
bici per un camí forestal prop del Turó dels Dròpols, a 
la zona de Riu Clar en Massanes, a la Selva, va 
resultar ferit pel tret d'un altre caçador que també 
participava dins una matança de senglars.

Maria Garcia

Reanimen una nena a un port de Canàries que 
acabava d’arribar en patera amb aturada cardíaca 
El dimecres 18 de març els serveis de salvament van rescatar 115 immigrants de 3 
embarcacions quan intentaven arribar a les Illes Canàries. 

El cas més extrem ha estat el d'una patera localitzada per un 
avió de salvament a 150 km al sud de l'illa de Gran Canària, 
amb 36 persones a bord. Hi havia 18 dones, 14 homes i 4 
nens, i els va rescatar el vaixell de salvament Concepción 
Arenal, que els va portar al port d'Arguineguín.  
Només arribar, un dels menors, una nena de 5 anys, va patir 
una aturada cardiorespiratòria a causa de la hipotèrmia. Els 
sanitaris de la Creu Roja van aconseguir reanimar-la allà 
mateix.

Maria Garcia

Anás Benjoud

Detenen una persona per robar a Salamanca  
Una persona va robar diners i un telèfon a treballadores de la Facultat de Químiques. 
Agents de Policia Nacional de la Comissaria Provincial han detingut un home per un presumpte delicte de 
robatori a la cambra de la neteja de la Facultat de Ciències Químiques de la Universitat de Salamanca, on 
va prendre dues carteres amb diners, documentació i un telèfon mòbil.






 

Troben amagades a Itàlia 29 milions de vacunes 
d’AstraZeneca 
Són gairebé el doble de les enviades fins ara a la UE, qui sospita que estarien 
destinades al Regne Unit. 
Segons e l d ia r i i ta l ià La Stampa, e l 
descobriment d'aquestes vacunes ocultes s'ha 
fet arran d'una investigació oberta a instàncies 
de la Comissió Europea, que sospita que 
estaven a punt per ser exportades, la majoria al 
Regne Unit.
Fonts italianes de la investigació han reaccionat 
a la informació assegurant que estaven 
destinades a ser exportades a Bèlgica. 
AstraZeneca ha negat que les vacunes fossin 
per al Regne Unit i ha assegurat que dels 29 
milions de dosis, 16 milions són per a la Unió Europea (UE) i 13 milions, per a la plataforma COVAX.

Maria Garcia

Vistiplau per a Sant Jordi, podrà començar el 
dia 21 i perllongar-se el cap de setmana 
La Consellera de Cultura, Àngels Ponsa, confirma un pla aprovat pel Procicat per 
celebrar Sant Jordi amb parades de llibres i roses. 
Sant Jordi se celebrarà aquest any al carrer amb parades de llibres i roses. Ara bé, amb limitacions i 
amb totes les mesures de seguretat. La Generalitat ha aprovat al Procicat un pla que preveu que les 
parades siguin sobretot de professionals, en zones perimetrades i amb un control d’accés. 
El Procicat també ha explicat que hi haurà parades al carrer amb totes les mesures de seguretat, com 
espais lliures, perimetrats amb controls d'accessos. Les parades seran sobretot de professionals i hi 
haurà un protocol específic pel que fa a la signatura d'autors.

Maria Garcia









Anna Contreras

Un home ha mort en un portal a Barcelona 
Segons fonts policials, l’home ha estat víctima d’un intent de robatori. 
Un home ha mort apunyalat la nit d'aquest dijous en un 
portal a Barcelona. El fill de la víctima ha presenciat 
l'apunyalament i ha aconseguit retenir l'autor fins que ha 
arribat un agent de paisà, que era a la zona i l'ha 
detingut.A dos quarts de la nit, diverses persones han 
alertat el 112 que hi havia un home sagnant al carrer de 
Telègraf, al districte d'Horta-Guinardó de la ciutat. 
Les primeres investigacions apunten que l'home, 
d'origen xinès, ha estat assaltat a l'interior del portal de 
casa, s'ha resistit i l'atracador l’ha apunyalat. Segons 
aquestes mateixes fonts, el fill de la víctima ha escoltat 
crits, ha baixat a socórrer el seu pare i ha aconseguit 
retenir l'autor. Un agent de paisà que era a la zona ha anat a ajudar-lo, i ha detingut el presumpte lladre, 
de 20 anys i d'origen espanyol, a qui li consten antecedents.  
Diversos sanitaris que també es trobaven al lloc han assistit la víctima, però no han pogut salvar-li la 
vida. La policia catalana segueix al lloc dels fets per aclarir els detalls de l'homicidi.

Anna Contreras

Clausuren la Residència d’avis Maricel 
La Generalitat ha tancat de forma cautelar i immediata la residència privada de Canet de 
Mar, Barcelona. 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha pres aquesta decisió després de les "greus 

irregularitats" detectades pels inspectors de la 
Generalitat. L'administració catalana acusa l'entitat 
privada que gestiona la residència de no tenir prou 
personal, incomplir els protocols establerts amb la 
pandèmia del coronavirus i obstaculitzar la tasca dels 
inspectors de l'administració catalana. 
El tancament s'ha decretat de manera immediata i ha 
estat comunicat tant a la direcció del centre, la Societat 
Limitada Roma i Serra, com a les famílies dels 36 
residents que hi havia a l'actualitat als quals se'ls ha 
garantit una plaça en un altre centre geriàtric.









Anna Contreras

Pablo Hasél anuncia que desobeirà l’ordre 
judicial 
El raper de Lleida no ingressarà de forma voluntària a presó. 
El raper Pablo Hasél ha anunciat aquest divendres que desobeiria l'ordre judicial imposada per 
l'Audiència Nacional, que li donava de termini fins a les vuit del vespre per ingressar voluntàriament a la 
presó, després de ser condemnat a nou mesos de presó per enaltiment de terrorisme i injúries a la 
Corona.  
"Avui a les 20.00 hores acaba el termini per ingressar voluntàriament a la presó. Seria una humiliació 
indigna acudir pel meu propi peu davant d'una sentència tan injusta. Hauran de venir a segrestar-me.“, 
advertia aquest divendres al seu compte de Twitter. L'advocat del raper, Diego Herchhoren, va explicar 
a EL PAÍS que l'Audiència Nacional ha de dictar una ordre de crida i cerca, i seran els Mossos qui 
hauran de detenir-lo i portar-lo a la presó. "Aquesta decisió podrà ser en qualsevol moment després de 
les 00.00 d'aquest dissabte", assegurava el lletrat, que ha presentat un recurs de súplica.  
Precisament aquest divendres, Pablo Hasél (nom artístic de Pablo Rivadulla Duró) va publicar a les 
xarxes socials el seu últim videoclip, gravat en diversos punts de la ciutat de Lleida, on es troba. En 
aquest nou treball el cantant interpreta la lletra titulada “Ni Felip VI”, en què carrega contra l’actual Rei. 
L'audiovisual comença amb unes declaracions de Felip VI en els Premis de Periodisme de l'Associació 
de la Premsa de Madrid en què el Monarca diu: "No hi ha cap dubte que sense llibertat d'expressió i 
d'informació no hi ha democràcia". A continuació, l'artista critica en la seva cançó el "mal anomenat 
Govern progressista" i insulta el Rei, a qui titlla de tirà. Hasél, que està condemnat a nou mesos de 
presó per nombrosos tuits i la lletra d'una cançó sobre el rei emèrit titulada “Joan Carles el Borbón”, es 
dirigeix en aquesta nova composició al seu fill, Felip VI, i li diu "no només hi ha pa el teu pare ", abans 
de recordar que la seva causa s'ha fet pública. “Demana la meva llibertat fins a Joan Manuel Serrat”. La 
condemna de nou mesos imposada pel Tribunal Suprem incloïa una pena de multa de 40.000 euros. 
Com el raper no ha abonat aquesta multa, la pena final es converteix en dos anys, quatre mesos i 15 
dies. Aquest és, segons el seu advocat, el temps que figura a l'ordre d'ingrés a la presó. 
Hasél té al darrere una altra condemna de dos anys, en suspens, per fets similars de delicte d'odi, una 
altra de sis mesos de presó per agredir un periodista i una quarta, de dos anys i mig, per colpejar un 
testimoni d'un judici. Aquestes dues últimes estan recorregudes. A més, la justícia l'investiga per la seva 
participació en l'intent d'assalt a la Subdelegació de Govern de Lleida el 25 de març de 2018, en els 
actes de protesta per la detenció de l'expresident Carles Puigdemont a Alemanya.




Anna Contreras

Els Mossos d’Esquadra detenen Pablo Hasél 
Els agents han entrat aquest dimarts a la Universitat de Lleida per detenir el raper. 
Els Mossos d'Esquadra han entrat aquest dimarts a la 
Universitat de Lleida per detenir el raper Pablo Rivadulla Dur, 
conegut com a Pablo Hasél. Divendres passat el raper va 
desobeir l'ordre judicial imposada per l'Audiència Nacional, 
que li havia donat de termini fins a les vuit de la tarda 
d'aquest dia per ingressar voluntàriament a la presó, després 
de ser condemnat a nou mesos de presó per enaltiment de 
terrorisme i injúries a la Corona.  
Poc després de la detenció va ser traslladat a la presó de 
Ponent de Lleida per complir la pena. L'empresonament es 
produeix després atrinxerar-se dilluns a les instal·lacions 
universitàries, dins l'edifici de rectorat, juntament amb desenes de simpatitzants. Aquest dimarts, un 
fort dispositiu policial format per desenes d'agents dels Mossos d'Esquadra i una vintena de 
furgonetes dels antiavalots de la Brigada Mòbil es van desplegar des de les 6.30 als voltants del 
Rectorat per procedir a la detenció de Hasél. La policia autonòmica ha pogut sortejar les barricades 
que els seguidors del raper havien construït amb cadires i taules de les aules universitàries a les 
entrades de l’edifici. Quan els agents han accedit a l'edifici han estat rebuts amb diverses 
descàrregues de pols de diversos extintors. Els Mossos han identificat un a un els seguidors del raper 
que els ha acompanyat fins a l'exterior de l'edifici. Hasél estava esperant la seva detenció al tercer pis 
del Rectorat. El raper no s'ha resistit i quan ha estat traslladat fins al cotxe patrulla, veient que les 
càmeres registraven el seu arrest, ha cridat: "Mai ens callaran. Mort a l'Estat feixista ". Els agents han 
traslladat el cantant directament al centre penitenciari de Posen.

Anna Contreras

El Ministeri d’Economia preparar agilitzar la 
constitució de societats 
Així, es podria formar una empresa en només 10 dies, de forma enterament digital i 
només amb 1€. 
S'avança en una consulta pública que es llançarà aquest divendres per preguntar sobre quines 
barreres troben les empreses al creixement i com es pot millorar el clima de negocis i la creació de 
companyies. Entre els assumptes que posa sobre la taula, el Ministeri avança que prepara una nova 
llei de creació i creixement d'empreses, detecta que la normativa de morositat no es compleix a favor 
de les grans empreses, reprèn la reforma dels serveis professionals i anticipa la millora del procés 
concursal. 
Economia publicarà aquest divendres una consulta oberta en què demanarà l’opinió sobre com es 
pot millorar el clima de negocis, la regulació empresarial i la reducció de costos administratius. En el 
document s’explica, a més, que es pretén millorar la normativa concursal per permetre que les 
companyies es reorganitzin i surtin com més aviat dels problemes de sobreendeutament.




Anna Contreras

El Congrés dels Països Baixos considera 
genocidi la repressió xinesa contra els Iugurs 
La repressió exercida per la Xina contra la minoria musulmana de la província de 
Xinjiang és qualificada de genocidi per la majoria del Congrés  neerlandés. 

La majoria del Congrés dels Països Baixos han considerat un 
genocidi el conflicte entre els Iugurs i la Xina en la seva última 
sessió abans de les eleccions generals previstes per al 17 de 
març. És la primera vegada que una Cambra europea qualifica 
de genocida l'opressió exercida per Pequín contra els membres 
d'aquesta minoria musulmana, que ha estat denunciada per les 
ONG i els exiliats d'aquesta comunitat. Els diputats holandesos 
consideren que la Xina vulnera la Convenció de l'ONU per a la 
Prevenció i la Sanció de el Delicte de Genocidi (1948), i han 
anat més enllà de la postura oficial de Govern de centre-dreta 

en funcions. Aquest prefereix parlar de violació dels drets humans i deixar en mans de l'ONU, o bé 
d'Tribunal Penal Internacional, la consideració de genocidi. 
A la Xina hi viuen prop de 12 milions d'uigurs, la majoria a Xinjiang. Més d'un milió estan tancats en 
camps d'internament, on són despullats dels seus drets i pateixen fins i tot esterilitzacions forçoses, 
segons les organitzacions de drets humans. 
A principis d'aquest mes, la BBC va publicar un reportatge sobre les violacions sistemàtiques de 
dones d'aquesta comunitat en els mateixos centres. Al 2019, una investigació internacional titulada 
“Els cables secrets de la Xina” va revelar les fórmules de repressió del Govern xinès contra aquesta 
minoria.

Anna Contreras

Els Mossos d’Esquadra detenen sis persones 
pels aldarulls a Catalunya 
En les últimes hores 6 persones han estat detingudes en relació amb els actes 
vandàlics i els aldarulls arran de l’empresonament de Pablo Hasél. 
La policia catalana vincula tres dels detinguts amb l'assalt a la 
comissaria de Vic. Els detinguts tenen 18, 25 i 28 anys i són 
de Vic, Roda de Ter i les Masies de Voltregà. Se'ls acusa de 
delictes de desordres públics, manifestació il·lícita, atemptat 
contra els agents de l'autoritat, amenaces i danys, i se sumen 
a les quatre detencions que es van fer poques hores després, 
també per aquests fets. 
En l'atac, que va passar el 16 de febrer, hi va haver dotze 
agents ferits i danys considerables a la comissaria.




Anna Contreras

Pablo Picasso, una relació molt intensa amb 
les dones 
Tant en l’àmbit personal com en l’àmbit artístic, les dones van tenir un paper molt 
important en la vida del pintor. 

Pablo Picasso va tenir una relació molt intensa amb les 
dones, tant en l’àmbit personal com en l'artístic. Les 
seves dues esposes i les seves vàries amants 
apareixen en moltes de les seves pintures, ja que van 
ser les seves muses durant els anys en què van 
compartir la seva vida. Però hi ha una primera musa 
que ha passat desapercebuda. La seva germana Lola, 
que va ser la seva inspiració i model durant sis anys. La 
va arribar a pintar més de mig centenar de vegades, en 
dibuixos i olis des del 1894, durant l'estada de la família 

Ruiz Picasso a La Corunya, fins al 1900, quan el pintor va començar la seva època blava i la Lola va 
deixar de tenir cabuda en la iconografia simbolista de l'artista. A aquesta primera musa del pintor està 
dedicada una de les exposicions d'aquesta temporada al Museu Picasso de Barcelona; un any, ple 
d'incerteses per la pandèmia, que ve marcat per un 2020 funest en què s'ha viscut el tancament del 
museu diversos mesos i un descens brusc dels visitants en un 89% i, per tant, dels ingressos. 
Però el centre que dirigeix Emmanuel Guigon vol apostar per la presencialitat i reivindicar els seus 
orígens. "Serà un any que es regirà pel signe de la generositat, com la que va tenir Picasso el 1970 al 
donar totes les obres que estaven a Barcelona a la ciutat. Ens bolcarem per seguir donant a conèixer 
aquest acte generós ", va dir ahir Guigon a la presentació.

Claudia Maldonado, Núria Arenas i Alexandra Márquez

Eleccions 14-F 
Les eleccions van ser el passat 14 de febrer de 2021 i van haver horaris per poder 
votar de forma esglaonada, evitar aglomeracions i garantir el dret a vot de tothom.
Gran part dels actes de campanya es van 
comunicar per videoconferència i amb menys 
gent. 
Els principals partits polítics que es van 
presentar a les eleccions catalanes van ser 
Ciutadans, Junts per Catalunya, Esquerra 
Republicana, PSOE, En comú Podem, CUP, PP, 
PdeCat i VOX.  
El partit més votat va ser el PSOE, empatat a 
escons amb ERC i seguit de ben a prop per 
JxCat.



Anna Contreras

El Procicat prorroga les restriccions actuals 
fins al 9 d’abril 
A partir d’aquest divendres s’hi afegeixen mesures específiques per a Setmana Santa, 
aprovades per Sanitat. 
El Procicat prorroga fins al divendres 9 d'abril les 
mesures vigents per combatre l'expansió de la 
pandèmia i hi afegeix les restriccions específiques 
per a Setmana Santa aprovades per la Interterritorial 
de Sanitat, que limiten més les trobades socials.
A la roda de premsa posterior a la reunió del Procicat 
hi han intervingut Marc Ramentol, secretari general 
del Departament de Salut; Josep Maria Argimon, 
secretari de Salut Pública; Miquel Sàmper, conseller 
d'Interior; Joan Carles Molinero, comissari dels 
Mossos d'Esquadra; i Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil. 

Sense reunions socials a casa
Sàmper ha remarcat que les trobades socials podran ser de 4 persones com a màxim en espais 
públics tancats, i de 6 persones com a màxim en espais públics oberts; i que no es poden fer 
reunions socials en domicilis particulars, on només hi pot haver les persones convivents.
A més, no es podrà viatjar entre comunitats autònomes, excepte a les Balears i les Canàries.
El toc de queda, o confinament nocturn, queda igual: a Catalunya és entre les 10 de la nit i les 6 del 
matí.
El Consell Interterritorial de Salut, que es va reunir aquest dijous a la tarda, ja va descartar la 
proposta inicial del Ministeri d’avançar a les 8 del vespre el tancament de l’activitat no essencial i 
l’entrada en vigor del toc de queda. 

Compartir transport públic, també autocar
Aquest dimecres, d'altra banda, el Procicat ha determinat que les persones de bombolles diferents 
poden viatjar en qualsevol tipus d'autocar, tant si és d'una línia regular com si el servei és 
discrecional.
Les empreses del sector ho havien reclamat després que, diumenge passat, els Mossos d'Esquadra 
van obligar un autocar de lloguer a girar cua abans d'arribar a Port del Comte, perquè la seixantena 
d'esquiadors que hi anaven no eren d'una mateixa bombolla.

Dues alertes sobre la taula
Ramentol, que ha estat l'encarregat d'anunciar la pròrroga, ha argumentat que el Procicat ho 
considera "el més prudent", arran de la situació d'estancament epidemiològic i també de l'existència 
de "dues alertes sobre la taula”.
Aquestes dues alertes, ha explicat que són l'augment de la mobilitat, que preocupa perquè pot 
traduir-se en un augment de la interacció social i, per tant, dels contagis; i l'estancament dels 
pacients crítics, que preocupa perquè "no té una correspondència clara" amb els contagis ni amb els 
ingressos hospitalaris.

https://www.ccma.cat/324/ministeri-i-autonomies-debaten-sobre-les-restriccions-per-setmana-santa/noticia/3085385/
https://www.ccma.cat/324/persones-de-diferents-grups-bombolla-podran-viatjar-en-qualsevol-tipus-dautocars/noticia/3085402/


A les UCI, més grans i més temps
Argimon ha avançat que una possible explicació 
d'aquest estancament és que en aquesta tercera 
onada l'estada a les UCI és més llarga que en la 
segona onada, de 2,5 dies més de mitjana. A més, ha 
afegit, els malalts són més grans, al voltant de 65 
anys, en comptes de 63. 

La importància de vacunar fins als 75 anys
Aquesta circumstància, ha volgut subratllar Argimon, 
mostra la importància de vacunar la població entre els 55 i els 75 anys, que és el segment de 
persones que acaba ingressant als hospitals.
"Estancament, pujant molt a poc a poc”
Aquest dijous, el Departament de Salut ha notificat 1.889 nous contagis, dels quals 1.741 detectats 
amb PCR o test d’antígens.
En total, des de l'inici de la pandèmia, fins a 589.173 persones s'han contagiat de COVID-19.

COVID-19 i Setmana Santa 
Es mantenen les restriccions existents a Catalunya per a Setmana Santa 
Aquesta és la previsió amb què treballa el Govern, que ha de decidir aquest dijous com queden les 
mesures per contenir una pandèmia del coronavirus a l'alça, amb més de mil contagis en les últimes 
24 hores i un empitjorament dels indicadors epidemiològics.
"Les mesures són vigents fins al pròxim 29 de març, tot i que amb tota probabilitat les mesures es 
mantindran perquè vam començar a detectar uns lleus increments i estancament de l'epidèmia", ha 
explicat en roda de premsa després del Consell Executiu la portaveu de l'executiu català, Meritxell 
Budó. 
Per tant, de perllongar les actuals restriccions, es permetria la mobilitat per tot el territori amb la 
mateixa unitat de convivència, no es modificaria el toc de queda (des de les 22:00 hores) i es 
mantindria l'horari de bars i restaurants (fins a les 17:00 hores) i la limitació a sis persones en 
reunions socials. 
Fa una setmana, Budó va obrir la possibilitat de reobrir la restauració a l'hora de sopar i de retardar 
el toc de queda a les 23:00 hores, com a conseqüència de la primera mesura.

Aya Rabta

Claudia Maldonado, Núria Arenas i Alexandra Márquez

870 milles de carrils bici a París 
Queda per veure si Anne Hidalgo podrà complir el “Plan Velo”.
L’alcaldessa de París va prometre per al proper any 870 milles de carrils bici en el seu Plan Velo”, els 
parisencs ja estan pedalejant en massa. ”En un any, l'ús de bicicletes a la capital francesa ha 
augmentat un 54%”, va dir François Picard, presentador de "El Debat" a France 24, citant una 
enquesta de carreteres realitzada per l'oficina de l’alcalde. "És la culminació d'anys de creixents 
restriccions als automòbils, la introducció de serveis de bicicletes compartides i, més recentment, la 
construcció de carrils per a bicicletes a la capital francesa".









Vacunació COVID-19 
Actualment les vacunes que s’estan posant son Pfizer, 
Moderna i, ara s’ha tornat a administrar, AstraZeneca al 
comprovar amb estudis que no provoca danys a qui se 
la posa. Aquestes vacunes s’administren en diferents 
etapes segons l’edat i l’exposició al virus. 

Etapa 1
- Personal sanitari i sociosanitari de primera línia. 
- Residents i personal en centres de gent gran i 

d'atenció a grans dependents. 
- Grans dependents no institucionalitzats.

Etapa 2
- Majors de 80 anys. 
- Altre personal sanitari, que sigui menor de 56 anys. 
- Treballadors socials amb una funció essencial menors de 56 anys. 

Etapa 3
- Encara no s’ha iniciat i no se sap a qui li toca.

Ús de les vacunes
Les vacunes de Pfizer i Moderna s’han utilitzat per vacunar a:  
- Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de gent gran i d'atenció a 

grans dependents. 
- Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari. 
- Persones considerades com a grans dependents (grau III de dependència, és a dir, amb 

necessitats intenses i/o mesures de suport) que no estiguin actualment institucionalitzades 
- Persones majors de 80 anys (nascudes el 1941 i en anys anteriors). 

Actualment la vacuna d'AstraZeneca només se la poden posar persones menors de 65 anys i s’està 
utilitzant per a:
- Personal dels serveis de salut pública implicats en la gestió i resposta de la pandèmia. 
- Personal sanitari i sociosanitari no vacunat amb anterioritat. 
- Personal sanitari dels següents col·lectius: fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals, personal 

d'oficines de farmàcia, protèsics dentals, logopedes i personal de psicologia clínica. 
- Treballadors d'institucions penitenciàries (IIPP) 
- Col·lectius en actiu amb una funció essencial per a la societat.

Claudia Maldonado, Núria Arenas i Alexandra Márquez



 

El Perseverance arriba a Mart 
Ha estat l’aterratge més complicat de la història.

Una sonda robòtica, que transporta el vehicle 
d’exploració extraterrestre més gran i més car 
que mai s’ha construït, ha aterrat aquesta nit en 
un cràter de l’hemisferi nord de Mart per fer 
història. 
L’objectiu principal de la missió és la recerca de 
rastres de vida en el planeta vermell. Fa milions 
d’anys el planeta va començar a perdre la seva 
atmosfera, es va trencar l’equilibri del planeta i 
va fer un gir mortal fins a convertir-se en el 
desert gelat que és avui dia. El Perseverance 

és un cotxe de sis rodes d’una tona de pes, equipat amb set instruments científics amb els quals 
intentarà analitzar la composició atòmica i química del fons del llac que hi havia i que ara mateix ha 
desaparegut, buscant rastres clars de microbis marcians.

Claudia Maldonado, Núria Arenas i Alexandra Márquez

Nvidia trenca els mercats amb la nova RTX 3080 
Els preus estan més baixos que mai.
La RTX 3080 té un preu d'uns 700€, el doble de rendiment i és més barata que la seva antecessora, la 
2080 que en un principi valia 1.500 euros. 
Les noves generacions de processador són més fortes que mai. D’una banda, Intel treu al mercat el seu 
nou, amb el més destacat que són l’i9-10900k i l’i7-10700k que tenen una freqüència de 3.80Ghz. 
Aquests són els de més alta gama. L’i9 té 10 nuclis i 20 subprocessadors i en la modalitat turbo pot 
arribar fins a 5,30 Ghz. La gama més baixa s’anomena Low cost i hi trobem l’i3-10300 Ghz 3,70 i 
l’i5-10500 4,50 Ghz, que ofereixen potència a un preu raonable. 
D’altra banda, està AMD, que està enfocada a un públic que no vol gastar tants diners en els seus 
ordinadors. 
Segons alguns rumors, AMD porta la seva nova generació Big Navy, la Radeon X 6000, que és la gama 
és alta i tindrà un preu de 549$. La gama baixa encara no s’ha filtrat. 
Actualment, AMD és el millor fabricant de processadors.

Yahya Youmni



Assassinat l’ambaixador italià a la República 
Democràtica del Congo en un atac a l’ONU

L'ambaixador italià a la República Democràtica del Congo 
(RDC), Luca Attanasio, ha estat assassinat avui en un atac 
armat contra un comboi de l'ONU en aquest país, segons ha 
informat el Ministeri d'Afers Exteriors d'Itàlia. 
El comboi va ser atacat en un intent de segrest a prop de la 
ciutat de Kanyamahoro, a uns 25 quilòmetres al nord de la 
regió de la capital de Goma, segons un portaveu de Parc 
Nacional de Virunga.

Biden revoca la mesura de Trump que vetava els 
migrants per risc laboral

Álvaro Cuevas, Ian Garcia i Núria Gómez

El president dels EUA, Joe Biden, va revocar aquest dimecres 
una mesura del seu predecessor, Donald Trump, que vetava 
l’ingrés d’alguns immigrants per considerar-los un risc per al 
mercat laboral. Entre aquests es troben els beneficiats amb la 
loteria de visats i familiars de residents permanents o ciutadans 
nord-americans. Biden va assenyalar en la seva proclamació 

d’aquest dimecres que impedir l’arribada d’aquestes persones no 

promou els interessos dels Estats Units, al contrari els perjudica. 
A més, Biden va ordenar als secretaris d’Estat, de Treball i de 
Seguretat Nacional que revisessin qualsevol reglament, ordre, 
document d’orientació, polítiques i qualsevol altra acció d’acció similar. 

Álvaro Cuevas, Ian Garcia i Núria Gómez












Carla Rodríguez i Clara Giménez 

Avui en dia les tendències vénen i se'n van, però d'alguna manera inconcreta tornen 

de la "mort".  

Cal tenir en compte què són les tendències; és un estil o un costum que deixa marca 

per un període de temps indeterminat. 

Hi ha moltes categories de tendències en el món, peò les més populars que hem 

escollit són: El menjar, la moda, la música i les xarxes socials.












El menjar és essencial per alimentar-nos i adquirir els nutrients que necessitem per viure. Però 

també és cert que el menjar ens ajuda a fer una mica de “postureig” i fer fotos originals per penjar-

les a les xarxes socials i, així, aconseguir likes i seguidors. 

Cada persona té els seus gustos i les seves preferències, i valorem si volem fer una dieta 

saludable o si hem de tenir en compte alguna intolerància alimentària que puguem patir. I d’aquí 

neixen diferents maneres, o estils, d’alimentació i/o menjar. Hi ha gent vegana, és a dir, totes 

aquelles persones que eviten el consum d’aliments d’origen animal com els ous, els productes 

lactis o els productes carnis. També hi ha les persones vegetarianes, que són aquelles que només 

consumeixen vegetals, làctics i llegums. O aquelles persones que mengen de tot i no tenen en 

compte cap estil d’alimentació. 

Últimament, per moda i per aconseguir seguidors a Instagram, o bé per a tenir més visites i likes,  

les persones utilitzen la famosa beguda energètica Monster. Aquesta té llaunes de diferents colors i 

també sabors, i les persones les utilitzen o bé per a decorar la seva habitació o bé per fer-li una 

foto. 

Carla Rodríguez i Clara Giménez






 

Les tendències de moda canvien cada dia, també cada persona té diferents gustos. A algunes 

persones els agrada vestir només de negre, com diríem ara gòtiques o e-girls/boys; d’altres 

persones els agrada més l'estil esportiu, l’estil boho "bohemi i hippy ", l’estil hipster“ amb molta 

personalitat i vintage, l’estil minimalista “elements mínims i bàsics” o qualsevol estil que acabi amb 

aesthetic, com l’indie. Es podria afirmar que hi ha tants tipus d’estil com gustos.

Carla Rodríguez i Clara Giménez









 

De músiques hi ha de molts tipus, però, quines són les que están de moda ara? Què s’escolta 

- Maniac - Conan Gray  

- GIRL LIKE ME - Shakira 

- Acaramelao - Maria Becerra 

- Rain on me - Ariana Grande 

- Break my Heart - Dua Lipa  

- LOCATION - J Balvin    

- Sour Candy - BlackPink 

… 

La influència de totes aquestes cançons també pot ser causa de la utilització d’algunes apps com 

Tik Tok.

Carla Rodríguez i Clara Giménez



























Lilibeth Madrid 

Hi ha diferents xarxes socials molt populars arreu del món:

INSTAGRAM 

Instagram és una xarxa social on es poden pujar fotos, vídeos i 
històries. Actualment la persona amb més seguidors de parla 
hispana d’aquesta plataforma és Cristiano Ronaldo (@cristiano), 
amb 261 milions de seguidors.
Cristiano Ronaldo és un futbolista que va néixer a Portugal el 5 de 
febrer de 1985 (36 anys).

TWITTER 

Twitter és un servei de microblogging, amb seu a San Francisco, 
Califòrnia, EE. UU., i que té filials a San Antonio i Boston, també als 
Estats Units. Actualment la persona més famosa d’aquesta 
plataforma és l’ex-President Barack Obama (@barackobama), 
amb 130 millons de seguidors.
Barack Obama és un polític dels Estats Units que va exercir com el 
44.º president del país des del 20 de gener de 2009 fins el 20 de 
gener de 2017. Va néixer el 4 d’agost de 1961 a Honolulu, Hawaii.

TWITCH 

Twitch és una plataforma, propietat d’Amazon, que permet 
realitzar retransmissions en viu. Una de les seves principals 
funcions és la retransmissió de videojocs en directe.  
Actualment la persona més famosa és Ninja (Richard Tyler 
Blevins), i té 16.8 milions de seguidors.
Ninja és un jugador nord-americà de videojocs professional i 
celebritat d'Internet. Al juliol de 2019 es va convertir en el 
streamer més seguit a Twitch, amb més de catorze milions de 
seguidors i una mitjana de més de 40 000 espectadors cada 
setmana.
Va néixer el 5 de juny de 1991 a Detroit, Michigan, Estats Units, i 
té 29 anys.









FACEBOOK 

Facebook és un conglomerat nord-americà de xarxes socials 
amb seu a Menlo Park, Califòrnia. Va ser fundat per Mark 
Zuckerberg.
Actualment, la persona més famosa de Facebook és 
Samsung, amb 160 milions de seguidors. Samsung és una 
empresa multinacional d’electrònica i tecnologies de la 
informació, amb seu a Samsung Town, Seül, Corea del Suda. 
Va ser creada el 13 de gener de 1969.

TIK TOK 

Tik tok és un servei de xarxes socials per compartir vídeos 
propietat de l'empresa xinesa ByteDance.
Actualment, la persona més famosa a Tik tok és Charli Damelio, 
qui té 100 milions de seguidors.  
Va néixer l'1 de maig de 2004 a Norwalk, Connecticut, Estats Units 
i té 16 anys.

YOUTUBE 

Youtube és un lloc web d'origen nord-americà dedicat a 
compartir vídeos. Presenta una varietat de clips de 
pel·lícules, programes de televisió i vídeos musicals, així 
com continguts amateur com videoblogs i YouTube Gaming.
Actualment, la persona amb més subscriptors d'aquesta 
plataforma és PewDiePie, amb 109 milions.
Va néixer 24 de octubre de 1989 a Göteborg, Suècia, i té 31 
anys.

















Ainhoa Bertolín

BERTA DINARÈS 
La Berta Dinarès és l’especialista en anglès de 4t i Cicle Superior de Primària. Li vam fer 
una entrevista per tal de conèixer-la millor.

1- Què volies ser quan eres petita? 
Doncs de petita el que m'agradava més i el que em cridava més l'atenció era tot 
el tema de perruqueria i estètica. Tot i que és veritat que jugava molt amb les 
meves nines a donar classes; així que per una banda perruquera i per l'altra 
mestra. 

2- Què et va fer decidir ser mestra? 
Una de les raons per les quals vaig decidir ser mestra va ser que jo volia ajudar 
a tots els nens i nenes que tenien dificultats i que els costava molt d’esforç 
arribar a tot el que els mestres els manaven fer.
Jo vaig ser una nena que li costava molt concentrar-se i llegir; o. bé llegia totes 
les paraules al revés o me les inventava.
Des de l'escola no van adonar-se de què tenia dificultats, era dislèxica i ningú ho havia vist. 
Va ser amb els anys que ho vaig descobrir i vaig proposar-me ser mestra per ajudar a tots aquells nens 
que els hi costa més. 

3- Per què vas escollir Educació Primària? 
Vaig escollir Educació Primària ja que abans de fer aquests estudis ja havia fet el cicle superior d'Educació 
Infantil i un cop vaig estar-hi treballant els vaig veure massa petitons. Així doncs quan va arribar el 
moment de triar si fer Educació Infantil o fer Primària vaig triar la segona; els de l’ESO ja sou massa grans 
(jejeje).  
És veritat que he treballat tant a Infantil com a Primària i si et dic un secret... Segueixo pensant que 
m'agrada més treballar amb nens i nenes de Primària. 

4- Com has viscut l’entrada a l’escola? 
Jo venia d'una escola amb moltes línies, molts grups d'alumnes, molta gent ... Quan vaig arribar el primer 
dia aquí vaig veure que l'escola on havia estat anteriorment no tenia res a veure amb aquesta. Aquí teniu 
la sort de ser molt pocs alumnes i tothom us coneix des de P3 fins a 4t d’ESO. La veritat és que des del 
primer moment m'he sentit molt còmoda, tant amb la resta dels meus companys com amb la direcció del 
centre; la veritat és que m'hi trobo molt a gust.  

5- Com has portat el confinament? 
La situació per la qual estem passant, des del març i ara gairebé ja fa un any, és molt heavy. 
El confinament ha sigut molt dur per a tots. Sentir a la teva pell que et prohibeixen sortir em feia pensar en 
tota la gent gran que ha passat guerres i penúries. Van haver-hi situacions de tot en aquest confinament, 
però el més important per a mi era tenir el cap treballant, actiu, fent coses i tenir una bona organització. Jo 
m'organitzava cada dia al matí quan em llevava totes les tasques que havia de fer: feines de casa, feines 
del cole… Si no hagués tingut una bona planificació hagués acabat boja. A més, em va salvar que tinc una 
gosseta i havia de sortir a passejar-la i d'aquesta manera podia sortir una mica a respirar aire. 

6- Què feies durant el confinament per entretenir-te? 
De tot, des de pintar mandales, passant per cosir, cuinar, ballar, fer esport… Ja et dic que he fet de tot en 
el confinament, fins i tot em va donar per arreglar el jardí de casa.




















Mónica Miranda i Lucía Ríos

Mª JOSÉ JURADO 
La MªJosé Jurado és la professora de francès i castellà a Secundària. Li vam fer una 
entrevista per tal de conèixer-la millor.

1- Quin tipus de llibres llegeixes? Quin ha estat l’últim que has llegit? 
Quin és el teu autor preferit? 
Els llibres que llegeixo depenen del meu estat d'ànim; l'últim llibre que vaig 
llegir va ser una biografia de Simone Veil, el vaig comprar a França. 
M'agrada molt, a l’estiu, llegir coses per evadir-me, sobretot les novel·les 
policíaques; però, en resum, m'agrada tot.
Tinc molts autors preferits. M'agrada molt, per exemple, si estic pensant en 
l'últim premi Nobel francès, diria Patrick Modiano; és una persona que 
expressa molt la resistència i et mostra que no tot a la vida és blanc i negre, 
sinó que n'hi ha de més colors. M'agrada també Javier Cercas, Alicia 
Giménez Barlett, Ana María Matute i Martínez de Pisón. Els llibres escrits 
per dones em semblen molt interessants. El que més m'importa és que el 
llibre estigui ben escrit.

2- T’agrada escoltar música? 
M'agrada molt escoltar música, però no estic molt al dia. Escolto molta òpera, em relaxa moltíssim. 

3- Quina és la teva pel·lícula preferida? Quin és el teu actor preferit? I l’actriu preferida? 
No tinc ben bé un actor/actriu preferit/da. M'agrada molt la pel·lícula “Lo que el viento se llevó”, també veig 
pel·lícules en blanc i negre, el cinema clàssic. 

4- Quina diries que és una de les teves virtuts més destacades? 
Sóc molt treballadora, penso que és l'única virtut que tinc. 

5- Podries dir alguna cosa que sorprengui sobre la teva manera de ser? 
Ningú no s'imagina que sóc una persona que cus molt bé i broda molt bé. 

6- Tens alguna afició? 
M'agrada molt caminar, camino moltíssim, marxes de 25 km i així. 

7- Una ciutat que t’encanti? 
Madrid, París i Roma són molt especials, hi aniria constantment. 

8- Per què vas triar ser professora? 
No em vaig plantejar mai ser una altra cosa, sempre des de petita volia transmetre coneixements. A més a 
més va arribar un moment on vaig començar a fer classes particulars, i d'allà vaig seguir. 

9- Per què de francès? 
Va ser una cosa que em va arribar, mai a la vida vaig pensar que acabaria donant francès, ni de petita va 
ser la meva assignatura preferida. M'ho van proposar i jo vaig acceptar, no sabia sincerament que ho 
passaria tant bé ensenyant francès. 

10- T’has penedit alguna vegada de ser professora? 
Alguna vegada, he tingut algun problema a l’escola, però tot està bé.



11- Si no haguessis estat professora, què t’hauria agradat ser? 
Cuinera, cuino molt bé; a més, el meu pare treballava en un bar i jo també. 

12- Què és el més complicat i el més gratificant d’aquesta professió? 
Penso que el més gratificant és veure com els alumnes van aprenent de mica en mica, i sobretot no tant 
els coneixements, sinó veure com van madurant i es van tornant persones. El més difícil és adaptar-me 
als canvis culturals que van succeint. 

13- Tens alguna anècdota que t’agradi recordar sempre? 
M'agrada recordar-me de les persones, me'n recordo molt dels meus primers alumnes, alguns són 
professors i em demanen francès. Recordo moltes petites anècdotes amb ells, sóc molt sentimental. 

14- Quin consell donaries a les joves generacions? 
Diria que es formessin i que intentin ser feliços i bones persones, res més. Penso que amb això ja és 
suficient a la vida.






















Claudia Castaño 

Mother Mother 
Mother Mother és una banda musical de música 
Indie Rock. Aquesta, com la gran majoria, s’ha 
popularitzat molt aquest últim any entre els 
adolescents. Està formada per 5 integrants: en 
Ryan Guldemond, la Molly Guldemond, l’Ali 
Siadat, Jasmin Parkin i en Mike Young. Porten 
actius des de l’any 2005. Aquesta banda prové del 
Canadà. 
El primer àlbum va ser publicat ll’any 2007 i 
s’anomena Touch Up. A part d’aquest s’han 
publicat d’altres àlbums, com O My Heart (2008), 
Eureka (2011), Very Good Bad Thing (2014), 
Dance and Cry (2018), entre d’altres.
Ryan Guldemond va ser el creador de la banda. Tot va començar quan ell era a la universitat de 
música i va convèncer la seva germana, la Molly, i un amic seu per iniciar-la, a principis del 2005. 
Gràcies a en Ryan, avui dia podem gaudir d’aquesta banda tan estimada per molts adolescents.
Aquestes són algunes de les seves cançons més populars: 
- Hayloft 
- Burning Pile 
- Verbatim 
- Oh Ana 
- Arms Tonite 
- Ghosting





















Claudia Castaño 

Arctic Monkeys 

Els Arctic Monkeys és una banda musical que ara està 
començant a ser coneguda entre els adolescents.
Va ser fundada l’any 2002, a Sheffield. Els membres que 
formen part d’aquest grup són l’Alex Turner, en Jamie 
Cook, en Matt Helders i el Nick O’Malley. 
Actualment, segueixen produint música.
El gènere amb què treballen són el rock alternatiu, l’indie 
rock, el rock psicodèlic i el garage rock. També, ha rebut 
una sèrie de premis els quals són: els PLUG 
Independent Music Awards (2007), els Brit Awards 
2006-2014), els NME Awards (2006-2015), els Q Awards 
(2006,2007,2009 i 2013) i els Muso Awards (2005). 

Aquestes són algunes de les seves cançons més populars: 
- When the Sun goes down 
- I wanna be yours 
- Fluorescent Adolescent 
- 505 
- R U mine? 
- Why’d yu only call me when you’re high?





 














Claudia Castaño 

Girl in Red 

Girl in Red, o Marie Ulven és una cantautora de 
noruega que composa cançons del gènere Pop Indie. 
Actualment, s’està fent molt reconeguda entre els 
adolescents. 
La Marie va néixer el 16 de febrer del 1999. Ella 
tocava la guitarra, amb una professora. L’any 2015, el 
seu pare li va regalar un micròfon Blue Yeti, el qual va 
a animar-la a composar cançons. Sis mesos 
desprès d’haver començat, es va borrar de guitarra ja 
que la seva professora no li ajudava ni l’animava. 
Finalment, va llençar les seva primera cançó 
anomenada “I Wanna Be Your Girlfriend” publicat al 
novembre de 2016. 
Va a c o n s e g u i r u n a q u a n t i t a t d e s t r e a m s 
(reproduccions de la cançó) considerables per a ser la 
primera. Desde llavors va seguir publicant cançons 
noves fins que l’any 2020, la seva cançó “we fell 
in love in october” es va viralitzar a la app de Tik Tok, 
va a començar a se reconeguda pels adolescents.  
Aquestes són algunes de les seves cançons més populars: 
- I wanna be your girlfriend 
- We fell in love in October 
- Girls 
- Bad idea! 
- Summer depression 
- I need to be alone





 



















Maria Garcia 

Música del Gener 2021 

1. Drivers license, Olivia Rodrigo: Aquesta cançó, publicada el dia 8 
del primer mes de l’any, ha tingut un gran impacte internacional, 
sobretot causant interès entre els adolescents; publicada a través de 
Geffen i Interscope Records. El primer single de l'Olivia ha batut molts 
rècords a totes les plataformes digitals. 

2. Save your tears, The Weekend: Aquesta cançó del cantant 
canadenc Abel Makkonen Tesfaye, més conegut com a The Weekend, 
publicada el 9 d’agost del 2020, però reconeguda internacionalment a 
principis de 2021, és una de les pistes musicals més reproduïdes a les 
cadenes de ràdio. 

3. What you know bout love, Pop Smoke: Aquesta ha sigut una de 
les cançons més escoltades durant gener de 2021 a Tik Tok, 
aplicació/xarxa social que l’ha propulsat cap al seu èxit. 

4. Positions, Ariana Grande: És una de les cançons més conegudes del 
mes de gener per la notòria popularitat envers totes les plataformes musicals, 
també propulsada per Tik Tok. 

5. 34+35, Ariana Grande: Aquesta, l’anterior i, en general, tot el nou disc de 
l’Ariana Grande, Positions, han fet que aquesta cantant pogués tornar a pujar 
amb seguidors musicals i fanàtics, tal i com va passar a l’inici de la seva 
carrera. 

6. Levitating, Dua Lipa ft DaBaby: Levitating, publicada per la cantant 
britànica Dua Lipa, dins l’àlbum Future Nostalgia, ha començat a fer-se 
popular aquest gener.





















Música del Febrer 2021 

1. Mood, 24kGoldn ft. iann dior: Mood ha sigut totalment 
coneguda gràcies a l’aplicació TikTok, esdevenint una 
cançó molt viral i popularitzant el corresponents autors de la 
cançó. 

2.Streets, Doja Cat: Durant mitjans-finals de febrer, aquesta és la més, 
sinó, una de les cançons més escoltades a aplicacions com Spotify o Apple 
Music. 

3. Death bed (coffee for your head), Powfu ft. beabadoobee: 
Aquesta és una cançó del músic canadenc Powfu, amb la 
col·laboració de la cantant i compositora filipino-britànica 
Beatrice Kristi Laus, més coneguda com a “beabadoobee”. 
Inicialment, va ser publicada a SoundCloud el 2019, però 
després de la firma d'en Powfu amb Columbia Records, el 
single va ser llançat finalment el 8 de febrer del 2020, i va ser 
reconeguda a TikTok poc temps després de ser publicada. 
Aquest any, la cançó ha tornat a fer-se viral dins l’aplicació. 

4. Toosie slide, Drake: Aquest single, també publicat el 3 d’Abril del 
2020 però tornant a la vida l’any següent, és una cançó publicada pel 
raper canadenc Aubrey Drake Graham, més conegut com a Drake.

Música del Març 2021 

1. Vibez, Zayn Malik: Aquesta cançó, publicada el 8 
de gener, però més reconeguda a meitats de març, 
ha sigut publicada pel cantant i compositor Zayn 
Malik, conegut per haver format part del grup 
musical One Direction. Aquesta cançó és el segon 
single del seu tercer àlbum, Nobody is listening. 



  







 

Animals en perill d’extinció
Paula Ubach

Linx ibèric: 
El linx ibèric és una espècie de mamífer carnívor de la família Felidae, 
endèmic de la península ibèrica.
El principal motiu pel qual els linxs ibèrics es troben en tal perill d'extinció 
és la caça massiva d’aquesta espècie. En l'actualitat, les principals 
amenaces a què s'enfronta aquest felí són la falta d'aliment, la malaltia i els 
atropellaments.

Tigre de Sumatra: 
El tigre de Sumatra és una espècie de tigre que es troba només a l'illa 
indonèsia de Sumatra. Hi ha entre 400 i 500 animals a la població 
salvatge, la majoria dels quals estan repartits en els cinc parcs nacionals 
de l’illa.
Les principals amenaces que afecten la població de tigres és la 
desforestació i el propi ésser humà. Per desgràcia, la caça il·legal ha 
provocat que el tigre es trobi en perill d'extinció i algunes subespècies ja 
hagin desaparegut.

Lleopard de les neus: 
El lleopard de les neus és un mamífer carnívor de la família dels Fèlids 
originari de les muntanyes de l’Àsia Central. Viuen en zones 
muntanyenques remotes fins a 6.000 m d’altitud, per això se’n sap poc 
d’ells. 
La població del lleopard de les neus ha caigut un 20% en els últims vint 
anys, fent que aquesta espècie es trobi en perill d'extinció per l'avanç de 
l'urbanisme i l'impacte del canvi climàtic.

Ximpanzé comú: 
El ximpanzé comú és de l’Àfrica tropical. Els ximpanzés i els bonobos, 
són els parents vius més propers a l'ésser humà.
És un dels primats més intel·ligents del planeta, seguint de prop els 
éssers humans. El seu nom científic és Pa troglodytes.  
Actualment es troben en perill d'extinció, a causa de la desforestació i 
reducció del seu hàbitat natural.

























Mònica Miranda

Per què Coronavirus? 
Per què rep aquest nom el virus que ens ha canviat la vida aquests últims mesos?

La COVID-19, el virus que ens ha condicionat i canviat la vida aquests últims mesos, pertany a la 
categoria taxonòmica del coronavirus, que va ser revelada el 1968. Aquest nou coronavirus rep el 
nom oficial de SARS-CoV-2 i produeix la malaltia coneguda com a COVID-19. 
Segons fonts de l’OMS, aquest nou nom prové de les paraules “corona”, de la família dels 
coronavirus, “virus”, com a malaltia, i “19”, per l’any en què va sorgir. Aquest virus ha estat inclòs 
dins de la categoria taxonòmica dels Coronaviridae, COV o Coronavirus, anomenat així per les 
extensions que porta a sobre del seu nucli, que s’assemblen a la corona solar. 
Les paraules coronavirus i COVID-19 van ser buscades unes 20 milions de vegades en un sol 
dia, a través de Google, Facebook i Twitter el passat 11 de març.

Mònica Miranda

Consells per a jugadors de videojocs
Per a les persones a qui agrada jugar a videojocs, ja sigui per a descarregar estrès o per 
entretenir-se, aquí teniu dos consells per a jugadors; tant per millorar en algun videojoc, com 
per augmentar les sensacions que provoquen els videojocs. 
El primer consell és utilitzar cascs a l'hora de jugar, específicament uns que siguin de diadema, 
que tapin l'orella de forma completa, que siguin còmodes i que tinguin connexió Bluetooth. Això 
és molt important perquè en la majoria de videojocs és essencial utilitzar-los; no tenir auriculars 
pot suposar una gran desavantatge a l'hora de jugar. A més utilitzar cascs t'ajuda a submergir-
te en el videojoc. 
El segon consell consisteix a escoltar música mentre jugues, música que t'agradi i t'apassioni, 
però que no et distregui. Si configures algun joc com el Minecraft i li baixes el volum, però la 
música la poses una mica més alta, podràs escoltar música i alhora el videojoc. D’aquesta 
manera podràs estar més atent però alhora relaxat i escoltant música.


















Marc Iglesias

Kidd Keo 
Qui és aquesta jove tendència?

QUI ÉS? 
Kidd Keo és un jove artista de 25 anys que va créixer en un barri d’Alacant, essent totalment 
pobre. Això va fer que hagués de viure, en més d’una ocasió, en alguna casa abandonada o 
hagués d’ocupar-ne una en múltiples ocasions per poder tenir un lloc on viure amb la seva 
mare. 
Aquest passat va fer que l’artista volgués sortir de la pobresa 
i això el va portar a desenvolupar una gran ambició que l’ha 
portat a ser reconegut a nivell mundial. 
Kidd Keo és espanyol, però el fet de tenir una gran part de 
família al Canadà li ha permès aprendre molt bé l’anglès, 
però amb un estil més propi dels carrers. Kidd Keo és un 
cantant de trap, és a dir música urbana; aquest estil de 
música agrada molt a la gent jove perquè s’identifica molt 
amb el missatge de les seves lletres. 
En Kidd Keo no tée un llenguatge gaire refinat, no té filtres i 
diu el primer que se li passa pel cap, quan i com vol. Té un 
llenguatge molt ampli i molta riquesa lèxica. 
Una altra característica que l’ha portat a la fama és la seva gran ment i la seva creativitat sense 
límits, que demostren la gran ambició que té el jove artista; està disposat a arribar allà on vulgui. 
En Kidd Keo va aprendre a ballar als carrers per poder guanyar diners com a ballarí de break 
amb vinils de música que li havia regalat el seu padrastre, qui segons l’artista va exercir més de 
pare que el seu pare biològic. El seu padrastre va morir abans de poder veure’l triomfar a la 
indústria de la música. 
En Keo té una gran destresa amb el Photoshop, ja que els seus primers videoclips els va produir 
amb aquest programa d’edició. 
Avui dia és un dels artistes trap més coneguts del panorama musical mundial, amb un estil de 
música molt característic que es basa en fer rap en anglès i combinar-lo amb el castellà. A 
vegades també se l’ha vist fent rap en francès, en companyia de Chue-B amb el tema “Oh 
mama”. 
Ara mateix, en Kidd Keo està en un dels seus millors moments. 

QUÈ FA? 
En Kidd Keo es dedica principalment a la música, tot i 
que també té una empresa de roba cosida a ma. 
També té una nova sèrie de dibuixos animats que, 
actualment, penja un capítol nou el primer diumenge 
de cada mes. 




QUAN? 
El Kidd Keo porta ja uns anys amb el seu boom musical, tot i que porta en el món urbà des 
d’abans del 2014. És a partir del 2017 que fa arribar la seva música  a un públic més ampli, 
narrant que va començar des de zero quan només l’escoltaven les persones de la seva mateixa 
classe social però ara ja se l’escolten fins i tot a les festes de les persones més adinerades. Igual 
que la seva música, ell també ha passat per una evolució durant els darrers anys. 

ON? 
Es pot dir que en Kidd Keo va créixer musicalment en el seu país d’origen, Espanya. Però també 
ha crescut en d’altres països, com l’Argentina, que és el país on té més seguidors. 
Es pot intuir que la seva primera gira serà en el país argentí per la gran audiència que hi té

















Terrassa rep el distintiu de 
Ciutat Europea de l’Esport 
2021 

L’Ajuntament de Terrassa ha rebut aquest dijous el 
distintiu de ‘Ciutat Europea de l’Esport 2021’. Aquesta 
distinció l’atorga l’Associació de Capitals i Ciutats 
Europees de l’Esport, l’ACES, una entitat sense ànim de 
lucre amb seu a Brussel·les. Amb el títol de ‘Ciutat 
Europea de l’Esport’ es reconeix Terrassa com un bon 
exemple de l’esport com a instrument de salut, integració, 
educació i respecte. L’Associació també destaca la política 
esportiva municipal a nivell d’equipaments, programes i 
activitats.

L’esport local, en peu de guerra

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez

Els clubs i entitats esportives de la ciutat es 
veuen greument perjudicats per les mesures 
restrictives implantades per la Generalitat de 
Catalunya, com a conseqüència de la COVID-19.
Dissabte al migdia, el Raval de Montserrat va 
acollir una manifestació de protesta contra 
aquestes restriccions i en defensa de l'esport 
amateur i de base. Desenes d'esportistes, 
en t renadors , coord inadors , d i rec t ius i 
representants de diferents clubs de la ciutat van 
anar a manifestar-se.
































L’Atletico de Madrid, eliminat de la Champions 
L’Atlético de Madrid ha perdut 2-0 davant del 
Chelsea i ha quedat eliminat de la Champions. L’únic 
equip espanyol que encara té opcions de guanyar 
aquesta competició és el Real Madrid, que la 
setmana que ve es disputarà amb l’Atlanta una plaça 
per a les semifinals.

Atlético de Madrid, Barça i Real Madrid es disputen la 

Lliga 
El lideratge de LaLiga està molt ajustat 
entre els tres equips. 

La lliga està molt tensa entre Atlético de Madrid, 
que la lidera amb 63 punts, el Barça, que està 
segon amb 59 punts, i el Real Madrid, tercer amb 
57 punts. 
S’apropa el final d’aquesta competició i l’Atlético de 
Madrid segueix líder, tot i que Barça i Madrid se li 
apropen cada cop més.

Òscar Campano

Barça i Real Madrid es disputen Haaland 
El FCB i el Real Madrid estan pensant a 
fitxar Haaland. El jugador del Borussia 
Dortmund ha destacat molt a Europa 
aquests últims mesos. 
Els dos equips espanyols estarien 
disposats a pagar uns 150-160 milions 
d’euros pel jove jugador noruec.

Òscar Campano

Òscar Campano


























La natació és un esport en què les persones s’han de desplaçar-se per l'aigua amb tècniques. La natació 
és una activitat recreativa i popular i, també, és un esport competitiu.  
La natació és també un esport olímpic, amb proves per als dos sexes. Comprèn quatre estils bàsics: el 
crol, la braça, l'esquena i la papallona

Lilibeth Madrid

Crol → El nedador mou els braços de 
forma alterna simulant el moviment d’un 
molinet amb el seu propi cos.

Esquena → Aquest estil és molt semblant 
al crol, però en aquest cas el nedador 
neda d’esquenes, mirant el sostre.

Braça → El nedador s’impulsa movent els 
braços de forma horitzontal, en paral·lel a 
la superfície de la piscina, formant 
cercles.

Papallona → Aquest est i l també 
s’assembla al crol, però en aquest cas el 
nedador mou els dos braços alhora, 
formant cercles perpendiculars a l’aigua.

La natació comprèn altres competicions com són les proves d'aigües obertes de 5, 10 i 25 km, una 
especialitat que principalment es practica a Europa, els Estats Units i Austràlia.
Per fer natació, normalment s'utilitza un banyador. El banyador masculí acostuma a ser en forma de 
calçotets i els de dona poden ser el biquini o d'una sola peça. En les competicions esportives els 
banyadors més utilitzats són els banyadors de la marc Speedo. Una altra peça són les ulleres que 
serveixen per veure-hi millor sota l'aigua. Finalment hi ha el gorro de natació, que serveix per mantenir els 
cabells eixuts, protegir-los del clor i protegir les orelles.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Clor



Rècords de cada estil de natació:
Crol:
- 50 m lliures: El record és de 20,91 segons, aconseguit per César Cielo Filho a Sao Paulo el 2009. 
- 100 m lliures: El record és de 46,91 segons, aconseguit per César Cielo Filho a Roma el 2009. 
- 200 m lliures: El record és de 1:42,00, aconseguit per Paul Biedermann a Roma el 2009. 
- 400 m lliures: El record és de 3:40,07, aconseguit per Paul Biedermann a Roma el 2009. 

Papallona:
- 50 m papallona: El record és de 22'43 segons, aconseguit per Rafa Muñoz a Màlaga el 2009. 
- 100 m papallona: El record és de 49'50 segons, aconseguit per Caleb Dressel a Roma el 2009. 
- 200 m papallona: El record és de 1:51'51, aconseguit per Michael Phelps a Roma el 2009. 

Esquena:
- 50 m esquena: El record és de 24,04 segons, aconseguit per Liam Tancock a Roma l'any 2009. 
- 100 m esquena: El record és de 49'82 segons, aconseguit per Aaron Peirsol a Indianapolis l'any 2009. 
- 200 m esquena: El record és de 1:51'51, aconseguit per Aaron Peirsol a Roma l'any 2009. 

Braça:
- 50 m braça: El record és de 26,67 segons, aconseguit per Cameron van der Burgh a Roma l'any 2009. 
- 100 m braça: El record és de 58'58 segons, aconseguit per Brenton Rickard a Roma, l'any 2009. 
- 200 m braça: El record és de 2:07'31, aconseguit per Christian Sprenger a Roma, l'any 2009.


















Núria Gómez 

La lista de Schindler 
Aquesta és una pel.lícula basada en la Segona Guerra Mundial. En 
aquesta, els alemanys volien matar els jueus. Oskar Schindler, membre 
del partit nazi, aconsegueix salvar a 1.200 d’ells de la mort en un camp 
de concentració. Aparentment ell vol que les seves intencions de salvar-
los no es notin i per això es basa en la idea que els salva perquè puguin 
treballar a fàbriques per al seu propi benefici. 
Aquesta pel·lícula ha rebut set Òscars i ha sigut una de les millors 
pel·lícules de Hollywood del moment, gràcies a la seva bona 
ambientació, bona fotografia, millor muntatge, entre d’altres.
Crec que és una pel·lícula bastant dura, però que val la pena veure-la; és 
entretinguda i a més a més aprens sobre història perquè es basa en fets 
reals.

El show de Truman 
Aquesta altra pel.lícula de drama tracta d’un home anomenat Truman. 
Ell ha viscut tota la seva vida davant de càmeres, però sense saber-ho. 
Un seguit de fets estranys que van ocórrer a la seva vida (per exemple: 
que un focus caigués del cel com per art de màgia o com trobar-se pel 
carrer el seu pare qui en teoria estava mort) van fer que Truman 
comencés a sospitar que alguna cosa passava. Es va adonar de que el 
món girava al seu entorn i que tot era una mena de serie que emetien 
les 24 hores del dia. Va començar a fer accions inesperades per a 
enganxar desprevingudes les persones que l’envoltaven i que en 
realitat actuaven com a coneguts seus. 
Finalment Truman decideix escapar amb un vaixell i encara que el 
director de la serie de la seva vida va intentar impedir-ho, va poder 
arribar al final del plató i va trobar-hi unes escales. Va haver de decidir 
entre quedar-se al món que havien creat per a ell o anar al món real i 
ell va decidir ser lliure i no viure en una mentida així que va marxar.

Núria Gómez






Úrsula Coberó 
Úrsula Corberó Delgado,més coneguda com Úrsula Corberó és una actriu catalana nascuda l’11 
d’agost de 1989 a Sant Pere de Vilamajor. A l’any 2007 va formar part de la serie del internado amb 
un petit paper de poc temps.Però la serie que de veritat la va donar a conèixer va ser Física o 
química,en la que feia de Ruth Gòmez. Poc després ja era coneguda per tota Espanya i va 
començar a tenir el exit que segueix tenint avui en dia.
Durant aquests anys ha format part de moltes pel·lícules i sèries com per exemple:
→ La sèrie de Física o química que es va estrenar l’any 2008

→ La pel·lícula de Perdiendo el Norte de l’any 2015

→ La Casa de Papel de l’any 2017 que encara segueix en “emissió”

→ I moltes més...

Mar Gonzalez









Paula Gabino Paula Gabino

PREGUNTAS 

Noche cerrada, estrellas luminosas 
Lágrimas caen como gotas de lluvia, 

casi tan brillantes como dichos astros; 
¿Serán recuerdos? ¿Serán deseos? ¿Almas? 
Preguntas como estas rondan en mi cabeza 

¿Que habrá más allá de la muerte? 
¿Otra vida? ¿Un abismo? 

… 
...preguntas… 
Solo preguntas 

...pero… 
¿Donde estan las respuestas?

Anònim

Agonía, horrible sufrimiento,
cuán casto lirio marchitándose.

El sufrimiento aflorando,
mis uñas desgarrando la blanca y perlada piel.

Tú no estabas ahí, te necesitaba,
tus cálidas manos recorriéndome,

tu dulce boca degustándome,
lentamente.

Las teclas resuenan otra vez, 
como el ‘tic tac’ de un reloj,

mientras yazco en mis propias cicatrices,
ahogada en tus indecorosas mentiras.

Solo llueve, solo lloro,
mi cordura quebrantada en mil fragmentos,
no quiero consciencia, no quiero libertad,
únicamente deseo cada centímetro de ti.









Paula Gabino

UN RECORD PERDUT 

Una vegada vaig trobar un lloc. Un lloc on 

vaig arribar sense adonar-me'n. On puc 

tornar quan vulgui, sense cotxe, sense 

bicicleta, sense caminar. Un lloc que només 

jo conec.

El primer cop estava molt espantada, no 

entenia què havia passat, només vaig ser 

conscient que era buit, un espai en blanc, 

sense color, sense soroll, res.

De cop i volta un camí aparegué, no sabia cap a on anava, no sabia com seria, només eren 

pinzellades fosques. Sense pensar-ho vaig començar a avançar, ni jo mateixa sé què va succeir, 

un batec va fer presència al meu pit i m’ho va indicar. A l’acabament d’aquest, divisava amb 

claredat un terreny ben definit, dibuixat amb el mateix pinzell. Un sentiment de soledat va 

començar a sorgir, envaint el meu esperit, temptant, i finalment provocant que petits vidres 

transparents descendeixin per les meves galtes lleugerament vermelles a conseqüència 

d’aquestes mateixes transparències. 

Una tendra rialla acompanyada per un colpeig continu em van resultar familiars donant com a 

resultat el cònsol del meu lament. No sé ben bé qui és ni com la seva veu melosa va arribar en 

aquest lloc però, de la mateixa manera que aquesta melodia va brollar, va ser reemplaçada per 

una d'altra molt diferent. Aquesta em va fer sentir absent i l'ambient que un cop havia sigut 

caucàsic es va tornar Ònix. 

Amb el pas del temps yo creixia i el que abans era un terreny s'anava convertint en un edifici. 

Quants més anys passaven més alt es feia i més creixia la meva curiositat. 

Ha passat molt de temps des que vaig arribar, des que ho vaig trobar, i actualment em trobo 

davant de les portes d’aquell edifici disposada ha investigar. Un cop dins puc veure una gran 

quantitat de portes, passadissos i escales. Totes les portes són obertes pero d’elles només surt 

foscor, una llum negra amb la companyia d’un aroma agre. Entre aquest mateix color és que 

trobo un de nou. Un raig de llum blanca i pura arriba als meus ulls i una oloreta dolça arriba al 

meu nas. Aquella veu de caramel i ritme continu tornen a les meves orelle. Tot seguit decideixo








seguir el meu camí cap aquesta habitació. Un cop dins, la veig. 

Aquella persona que tant estimava, que tant trobava a faltar. Un record que creia perdut. 

La intensitat d’aquella mateixa llum va augmentar. Tot era blanc. I, de cop. Es va apagar.

Paula Gabino

Todo renace 

Siempre preguntamos “por qué”,
siempre nos responden indicando que es “natural”,

que tarde o temprano llegará.

Cuando sucede cerca nuestro nos causa aflicción,
pero cuando no se trata de nosotros nos desentendemos y  

pretendemos que nunca ocurre nada.

Una pérdida no se puede anticipar,
mucho menos decidir.

Una rosa vestida de carmín aterciopelado se marchita,
una hoja esmeralda acaba cayendo,

y nosotros acabamos en los brazos de Morfeo de forma eterna,
todos son diferentes hechos,

pero todos conllevan el mismo destino.

Muchos pueden quedar atrapados en la penumbra de la desesperación
pero son pocos los que logran entender que todo renace,

a pesar de que se escondan detrás del reflejo de los recuerdos.

Perdo el temps cada cop que l’orgull no em deixa admetre el que sento o que potser no tinc raó.

Perdo el temps cada cop que em barallo per bestieses.

Perdo el temps cada cop que intento caure-li bé a la resta de gent.

Perdo el temps cada cop que intento pretendre que no em passa res.

Perdo el temps cada cop que intento comprendre situacions que no ho mereixen.

Perdo el temps cada cop que faig promeses que mai podré complir.

Perdo el temps cada cop que li dono importància a bestieses que no valen la pena.

Perdo el temps cada cop que ploro per gent que mai m’ha importat.

Paula Gabino









Paula Gabino

La anciana y las rosas 

Es noche cerrada. Gruesas lágrimas caen desde las translúcidas nubes oscuras encargadas de 

eclipsar el desmesurado fulgor de los rayos lunares. El hermoso satélite, abierto de par en par, 

hace esfuerzo en vano para abrirse paso entre la penumbra.

En medio de un sombrío y frondoso bosque habitado por criaturas nocturnas llamadas los hijos 

de la noche, se elevan los cimientos de una mansión, en este momento, invadida por la 

oscuridad, frialdad y tristeza; formada por grandes estructuras de mármol blanco y madera 

carbón junto a grandes cristaleras totalmente transparentes, ornamentadas por adornos de 

metal trabajados a mano uno a uno, mientras que delicadas telas grisáceas obstaculizan la 

visión hacia el interior. La noche transcurre con rapidez. La tempestad cesa dando paso al 

silencio y a la paz y dejando tras de sí huellas de su presencia. En un efímero plazo de tiempo, 

el alba da la bienvenida a los primeros rayos solares. Gracias a esta nueva iluminación se 

pueden apreciar los hermosos colores de las flores en el exterior. Velozmente la atmósfera se 

ve completada por un aroma agradable, ligero y sutil. Las grandes puertas de la vivienda se 

abren dejando ver a Rubí, una pequeña niña albina de ojos carmesí tan brillantes como el 

mineral al que hace honor su nombre; vestida nívea y con libro en mano se dirige hacia el jardín 

de rosas, de todas las flores, su favorita con excelencia. Rubí no sabe qué es lo que le atrae de 

ese lugar, quizás sean las rosas, esos tonos blanquecinos y carbonizados junto con un aroma 

que desprende paz; o la tranquilidad que le proporciona dicho entorno. Siempre había sentido 

una conexión especial con dichas plantas desde que era muy pequeña se había dedicado a 

plantar esas lindas flores junto a su abuela, pero, desde no hace mucho, esa costumbre tuvo 

que cambiar. Hace dos semanas su abuela cayó enferma y no puede salir de su habitación. 

Cada día, Rubí, visita las rosas para cuidar de ellas, las alimenta, les habla, les canta, les lee, 

escribe los progresos de las plantas y va a visitar a su nana. Rubí camina rápidamente hasta la 

habitación de la anciana. Una vez allí, se acomoda en un sillón y empieza a explicarle a su 

abuela lo que ha experimentado. Después de una larga estancia en esa habitación la pequeña 

piensa que ya es hora de volver a la rosaleda. Antes de que ésta se fuera, la anciana le da un 

colgante; frasco reducido con forma de gota relleno de una extraña sustancia de tono rosáceo.

El tiempo pasa.

Rubí crece.

Y la anciana no mejora.









Rubí continúa con la misma rutina. Pero, una sensación la recorre. Dicha sensación la alerta de 

que algo no va bien. Lo primero que hace es ir corriendo hacia la habitación de su abuela para 

asegurarse de que todo va bien. Cuando llega revisa toda la habitación. Todo parece estar en 

su sitio y su abuela parece estar correctamente.

Pasaron tres días pero ese presentimiento no desaparecía. Las rosas empezaron a 

marchitarse. Hasta que llegó el día de la muerte de la anciana. Aquel día las rosas también 

fallecieron. Rubí decidió enterrar a su abuela en aquel jardín. Se hizo medianoche y la chica 

entristecida por la pérdida encendió un par de velas frente a la lápida. Cerró los ojos. Pero. Al 

instante los abrió debido a que un resplandor la deslumbró. Una esfera brillante se sostenía en 

el aire mientras que bajo ella empezaban a florecer nuevas rosas. Entre estas se podía apreciar 

una forma rectangular, Rubí extendió el brazo hasta alcançar el sobre. Era la letra de su abuela. 

En ella aparecía escrita una frase en latín:

“Congrega mini rosas dum licet, quousque dies est de rosis ac vino, in ad pugnam in 

somnio nostri iter emergit. Et perdidit in alterum somnium”

“Recoged las rosas mientras podáis, largos son los días de vino y rosas, de un nebuloso sueño, 

surge nuestro sendero. Y se pierde en otro sueño”



Paula Gabino

Descripción de un personaje 

Lilith Williams Smith o, como la conocían los más cercanos a ella, “Lis”, es una chica de origen 

inglés. Coronada por una hermosa y lisa melena azabache que, a medida que baja por su 

espalda hacia su cadera, se empieza a pigmentar de un rosa muy pálido, tiene una complexión 

delgada y de curvas generosas que no molesta en destacar, al igual que sus ojos; siempre 

escondiendo uno del otro. Una de las esferas, siempre al descubierto, muestra el odio, la 

crueldad y desesperanza que crea la realidad, por otro lado, la hermana de la misma, muestra 

lo que todos creemos o queremos ver: bondad, amor incondicional, ilusiones correspondidas… 

Mantiene escondidas todo esto, al fin y al cabo ya no ve la vida de la misma forma. Sumándole 

una estatura no muy destacable, una piel clara y suave y una salud física estable, cualquiera 

podría pensar que, dentro de lo que cabe, es una chica normal, pero, acompañando su cabello, 

sus ojos, su piel, su complexión, su falda negra detallada en blanco, su sudadera oscura 

decorada con toques claros y sus altas botas, yacía una enfermedad psicológica; ella cree estar 

muerta. Creía no tener órganos, pensaba que no necesitaba comer. Al principio pensó que era 

invencible, pero aquello cambió cuando otras sensaciones empezaron a surgir, sentía como su 

cuerpo se descomponía, como los gusanos y las larvas se abrían paso bajo su piel y cuando se 

miraba en el espejo lo único que veía era un cadáver putrefacto. Dejando los anteriores puntos 

a un lado, Lilith es una chica introvertida, cauta y pesimista. Siempre se ve motivada a escribir o 

dibujar, a fin de cuentas sus puntos fuertes son: su creatividad y habilidad manual; por otro lado, 

sus puntos débiles se relacionan con su pesimismo y falta de determinación. Respecto a sus 

prioridades, principalmente busca mejorar su estado, a pesar de que su enfermedad le dificulta 

lograr este objetivo. Para ella, el objeto más valioso que posee es una llave que usa de colgante 

desde que tiene memoria. Su hermano es esa persona que tiene tanta influencia positiva sobre 

ella, así como la que le lleva la contraria. Respecto a sus interacciones con otras personas, 

cabe destacar que le resulta muy difícil iniciar una conversación trivial, lo que deriva al hecho de 

que no tenga muchos amigos o personas cercanas a ella. Una de las impresiones que suele 

dejar es la de una persona desconfiada, esto se debe a su pasado, más específicamente, su 

infancia: sus primeros años de vida fueron agradables y alegres, a partir del cuarto empezó su 

infierno, en este momento fue cuando se vió marcada y desenvolupó su enfermedad, aquel día 

lo perdió todo, su hogar, su familia… No fue hasta los seis años que fue integrada en el centro 

psicológico, durante aquellos dos años vivió en el mismo infierno. 



Ainhoa Bertolín

MAGDALENES 

INGREDIENTS: 
- 3 ous 
- 200 g de farina de rebosteria 
- 125 g de sucre blanc 
- 50 ml de llet 
- 100 ml d’oli d’oliva extra verge 
- Mig sobre de llevat 
- Motlles de silicona per a magdalenes 

(opcional) 
- Motlles de paper per a magdalenes 
- Una mica de sal 

PREPARACIÓ: 
- Posar els ous en un bol i batre'ls. 
- Afegir, a poc a poc, el sucre alhora que se segueix batent i barrejant. Fer el mateix amb l’oli, 

la llet, la farina, el llevat i una mica de sal. 
- Deixar la massa a la nevera reposant. 
- Escalfar el forn a 200 ºC. 
- Col·locar els motlles sobre la safata del forn i posar-hi el paper arrissat a dins. 
- Omplir els motlles 3/4 parts. Quan el forn s’hagi escalfat, introduir-hi els motlles amb la 

massa. 
- Deixar les magdalenes al forn a 200 ºC durant 15 minuts. 
- Punxar les magdalenes amb un ganivet per comprovar que s’han fet bé per dins. Quan 

aquest surti net, les magdalenes ja estaran a punt per tastar-les.



Marc Iglesias

RICE PUDDING 

INGREDIENTS: 
- 6 cups milk (full-cream milk better) 
- 1 cup medium grain rice 
- 1/4 cup white granulated sugar  
- 2 teaspoons ground cinnamon (or 1 cinnamon stick) 
- 2 teaspoons pure vanilla extract 
- 1/4 cup raisins or sultanas (optional) 
- 1/2 cup condensed milk (optional) 
- 2 tablespoons unsalted butter (optional) 

PREPARATION: 
- Combine the milk, rice, sugar, cinnamon and orange or lemon slices in a large saucepan. 

Bring to a boil over medium-high heat, mixing occasionally. 
- Reduce heat to low and cook, stirring occasionally while scraping the base and sides of the 

pan with a wooden spoon, until thick and creamy (about 15-20 minutes). 
- Once rice is soft and cooked through, mix in the condensed milk and butter. Add 1/4 cup extra 

milk only if needed to archieve your desired consistency. 
- Pour the rice among serving bowls; sprinkle with extra ground cinnamon (or cinnamon 

sugar) and raisins (or sultanas). 
- Serve immediately.



Paula Ubach

SPAGHETTI AL PESTO 

INGREDIENTS: 
- 350 g d’espaguetis 
- 30 g d’alfàbrega fresca 
- 1 g d’all 
- 4 cullerades d’oli d’oliva verge extra 
- 100 g de formatge parmesà 
- 20 g de pinyons 
- 1 pastilla de brou de verdures Knorr 

PREPARACIÓ: 
- Posar aigua a bullir en una cassola. Quan comenci a bullir, afegir-hi la pastilla de brou 

vegetal Knorr perquè es dissolgui.
- Afegir els espaguetis i deixar-los bullir fins que estiguin al dente (8-10 minuts).
- En un morter, posar l'alfàbrega, els pinyons, l'all laminat, el formatge ratllat i l'oli 

d’oliva.
- Triturar-ho tot bé fins que quedi una pasta homogènia i afegir-hi oli fins aconseguir la 

textura desitjada.
- Escórrer els espaguetis i barrejar-los amb la salsa.
- Afegir-hi formatge ratllat i servir-ho immediatament.



Aya Rabta

CUS CUS 

INGREDIENTS: 
- 350 g de cus cus 
- 1 pastanaga 
- 2 grans d'all 
- 1 ceba petita 
- 1/4 de col blanca 
- Una mica de pebrot verd, vermell i groc 
- 200 g de carbassa 
- Nap i albergínia (verdures opcionals) 
- 4 peces de pollastre 
- 2 l de brou de pollastre suau o brou de verdures 
- 1 cullerada sopera rasa de Ras el Hanout 
- Una mica d’oli d’oliva 

PREPARACIÓ: 
- Bullir 750 ml d’aigua en una cassola amb una mica de sal i curri al gust. La quantitat 

de curri dependrà del tipus de curri que s’utilitzi per cuinar.
- Quan bulli l’aigua, apartar la cassola del foc, afegir-hi el cus cus i remenar uns minuts 

fins que hagi absorbit tota l’aigua.
- Rentar els carbassons, les albergínies i les pastanagues, i eixugar-ho tot.
- Tallar les albergínies en daus. En una paella gran, posar-hi una mica d’oli i sal i afegir-

hi les verdures tallades. Saltejar-les fins que agafin una tonalitat daurada (acostuma a 
necessitar 5-10 minuts). Retirar les verdures de la paella i deixar-hi l’oli.

- Tallar els carbassons també en forma de petits daus i saltejar-los a la paella, també 
fins que agafin un to daurat i apartar-ho del foc.

- Tallar les pastanagues en fines capes rodones i saltejar-les a la paella amb una mica 
d’oli i sal. Apartar-les del foc quan tinguin una tonalitat daurada i afegir-les amb la 
resta de verdures. 

- Pelar les cebes, trossejar-les i saltejar-les amb una mica d’oli i sal. Quan tinguin un to 
daurat, treure-les del foc i afegir-les amb la resta de verdures. 

- Tallar els trossos de pollastre en fines tires i saltejar-les amb una mica d’oli, sal i curri 
al gust, fins que agafi una tonalitat daurada. 

- Afegir les verdures i el pollastre al recipient del cus cus i barrejar-ho tot. Ja està a punt 
per servir i degustar.






SOPA DE LLETRES




Ainhoa Bertolín

1- Cavall
2- Sopa          
3- Abella
4- Vaca
5- Llum
6- Joguina
7- Gat
8- Bombolla
9- Tigre
10- Lleó



 







 

LES 7 DIFERÈNCIES

LES 5 DIFERÈNCIES



 

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez

1- Hockey sala
2- Pilota          
3- Atletisme
4- Piragua
5- Caiac
6- Badmiton
7- Natació

8- Voley
9- Flexions
10- Abdominals
11- Aerobic
12- Padel
13- Isósceles
14- Basquet

SOPA DE LLETRES



Claudia Maldonado, Núria Arenas i Alexandra Màrquez

SOPA DE LLETRES

1- Carretera
2- Cotxe          
3- Escombra
4- Vaca
5- Escola
6- Ordinador
7- Pissarra

8- Gat
9- Gos
10- Aigua
11- Llibre
12- Agenda
13- Full



1- Gos
2- Ratolí          
3- Gat
4- Conill
5- Serp
6- Elefant
7- Cavall
8- Lleó

Claudia Maldonado, Núria Arenas i Alexandra Màrquez

SOPA DE LLETRES



Claudia Maldonado, Núria Arenas i Alexandra Màrquez

ENDEVINA EL SIGNIFICAT





Claudia Maldonado, Núria Arenas i Alexandra Màrquez

SUDOKUS

4 8 3
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4 3 5
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Lucía Ríos

MOTS ENCREUATS

VERTICAL:
1 - Deessa grega de la bellesa, l’amor i la sensualitat.
2 - Descàrrega d’una arma de foc o altra que llença projectils. Onomatopeia que vol 
manifestar que una cosa sorprèn molt.
3 - Nom de la xifra 0, numeral cardinal que designa l’absència d’unitats.  Segona 
lletra de l’abecedari. Antepenúltima lletra de l’abecedari.
4  -  Primera  lletra  i  vocal  de  l’abecedari.  Allò  que  pot  aconseguir  major 
desenvolupament i extensió.
5 - Qualsevol dels representants de l’espècie Ovis aries (ovella, marrà,  anyell,  etc.). 
Tercera vocal. Acrònim de ‘convertidor de senyal digital a analògica’ a l’inrevés.
6 - Període de temps que es compta a partir d’un fet destacat.  Casta o qualitat de 
l’origen o llinatge.
7 - Temps de durada de la feina diària.
8 - En la baralla o el dau de pòquer, element marcat amb un sol senyal.  Composició 
poètica lírica de to elevat, que generalment exalça alguna cosa o algú.



HORITZONTAL:
1 - Varietat de lignit negre, lluent, molt compacte.
2 - Aturador, moderador de les accions, de la passió, etc.  Déu grec de l’atracció 
sexual.
3 - Darrere. Déu egipci del Sol a l’inrevés. 
4 - D’Otos (Vall d’Albaida). Adverbi de negació.
5 - Quarta lletra de l’abecedari.  Segona lletra de l’abecedari.  Unitat de dosi de 
radiació absorbida. 
6 - Tercera vocal. Una mica de menjar.
7 - Pronom personal de la segona persona. Animals afectats per la cacera.
8 - Eina per a cavar la terra que consisteix en una planxa de ferro lleugerament 
corba.

Anás Benjoud

1- Futbol
2- Tenis          
3- Bàsquet

4- Atletismo
5- Pin pon
6- Bésibol 

7- Natació
8- Rugby
9- Baile 



PASSA-PARAULA DE PAÏSOS 
A - Selecció on juga Lionel Messi.
B - País que té Brussel·les com a capital.
C - País amb més habitants d’Àsia.
D - País europeu que té Copenhaguen com a capital.
E - País europeu on la paella és un plat tradicional.
F - País que va guanyar el Mundial de futbol de Rússia 2018.
G - País europeu que té Atenes com a capital.
H - País americà que té Tegucigalpa com a capital.
I - País europeu on la lasanya i la pizza són plats tradicionals.
J - País asiàtic que té Tòquio com a capital.
K - País asiàtic que té Al-Kuwait com a capital.
L - País africà que té Trípoli com a capital.
M - País africà on el cuscús és un plat tradicional.
N - País europeu que té Oslo com a capital.
O - Capital de Xipre.
P - Capital de Macedònia del Nord.
Q - Conté la Q. País que té Bratislava com a capital.
R - Conté la R. País on es parla gaèlic.
S - Conté la S. País sud-americà que parla un altre idioma.
T - Conté la T. País europeu que té Valletta com a capital.
U - País europeu que té Kíev com a capital.
V - País americà on les arepas són un plat tradicional.
W - Conté la W. Àpat típic de Bolívia.
X - Conté la X. País americà on agrada molt el picant.
Y - País africà que té Aden com a capital.
Z - País africà que té Lusaka com a capital.

Anás Benjoud




