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Final de curs a l’Escola Andersen  
Els alumnes de Secundària tancaran el curs amb diferents sortides. 
El curs ja està arribant al seu final i els alumnes de l’Escola Andersen 
faran una sortida final el 22 de juny. D’una banda, els nois i noies de 1r, 
2n i 3r d’ESO aniran a Vilanova i la Geltrú, on practicaran diferents 
esports aquàtics, com el surf, el paddel surf i el monster paddel 
surf. D’altra banda, els alumnes de 4t d’ESO sortiran el 21 de juny a la 
Cerdanya, on participaran en un circuit de tirolines de diferents nivells de 
complexitat. 
D’aquesta manera, els nois i noies egarenc tanquen de forma lúdica un 
curs atípic marcat per la situació de pandèmia per la COVID-19.

El passat agrícola de la Diagonal de Barcelona al 
descobert per unes obres 
Troben a l’Eixample unes restes del segle XIX d’un complex industrial anterior al pla 

Cerdà. 
Les tasques de perforació en diversos espais de 
l'Eixample, entre el carrer Girona i el passeig de Sant 
Joan, han destapat les restes d'un complex industrial de 
caràcter agrícola de mitjans del segle XIX i de diverses 
estructures que permetien la canalització dels torrents 
d'aigua que passaven per la zona. En total, s’han trobat 12 
dipòsits d'aigua soterrats coberts de rajoles reutilitzades, 
tal com mostra la imatge.

Maria Garcia

Torna el turisme a Espanya 
Espanya ha tornat a obrir les fronteres i ja poden començar a venir turistes. 
Els turistes de gairebé qualsevol país podran visitar el país aquest estiu. Aquest va ser l'anunci del 
president de Govern, Pedro Sánchez, el 21 de maig a la Fira Internacional de Turisme, FITUR. Aquesta 
tornada, però, tindrà matisos sobre qui i en quines condicions podrà visitar el territori espanyol, que 
dependran del motiu del viatge principalment.

Mar Gonzalez i Núria Gómez

Mar González



  






Determinen el moment exacte en què una 
persona anestesiada perd la consciència 
El descobriment fet per investigadors de l'Hospital del Mar ajudarà a ajustar les dosis i 
reduir el risc d'efectes secundaris. 
L'estudi es va fer el 2017 i el 2018 amb 21 voluntaris sans, que van ser anestesiats amb propofol, un 
hipnòtic d'acció curta que s'administra per via intravenosa.
Cada dos segons, els participants havien de prémer un sensor per determinar en quin moment perdien la 
consciència. Al mateix temps, es controlaven les seves constants vitals i la seva activitat cerebral amb 
una ressonància magnètica i un electroencefalograma.
D'aquesta manera es va poder observar que en el moment en què els voluntaris perdien la consciència i 
deixaven de fer força amb la mà, es produïa una pèrdua de connexió entre l'escorça cerebral, 
encarregada de les funcions executives del cervell, i el tronc cerebral, que connecta amb la medul·la i els 
nervis perifèrics.

Troben una possible causa de les trombosis 
relacionades amb la vacuna AstraZeneca 
Dos equips diferents ho relacionen amb una reacció del sistema immunitari contra una 

proteïna, l'FP4 i, si es confirmés, permetria detectar ràpidament l'efecte i administrar 

fàrmacs per contrarestar-lo. 
Aquesta és la hipòtesi inclosa dins dos 
articles publicats a la revista New England 
Journal of Medicine.  En el primer, un equip 
dirigit per Andreas Greinacher, de la 
Universitat de Medicina de Greifswald 
(Alemanya), analitza els casos d'onze 
pacients d'Alemanya i Àustria. En el segon, 
l'equip dirigit per Nina H. Schultz, de 
l'Hospital de la Universitat d'Oslo (Noruega), 
descriu cinc casos de pacients ingressats en 
aquest centre.
Els dos estudis coincideixen en la possible 
causa de la incidència.

Maria Garcia

Maria Garcia
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Les víctimes d'abús a menors tindran més 
temps per denunciar 
La nova llei de protecció a la infància i l'adolescència aprovada al Congrés també evita 
que els menors de 14 anys hagin de declarar al judici. 
Gràcies a la nova llei aprovada a la cambra, els menors de 14 anys 
víctimes d’abusos només hauran de declarar un cop i abans del judici. 
D’altra banda, la llei també modifica la prescripció dels delictes d'abús 
a menors, que començarà a comptar quan la víctima tingui 35 anys i 
no als 18 com fins ara.  
La llei ha estat aprovada amb 268 a favor, 57 en contra i 16 
abstencions, després de 12 anys de lluita de supervivents i entitats. Al 
text només s'hi han oposat el PNB i Vox. 
Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada cinc nenes i 
un de cada 13 nens han estat víctima d'abús sexual abans dels 18 anys.

Maria Garcia

Pacients més joves amb COVID "gravíssima" i 
embarassades, el que més preocupa a les UCI 
Una metgessa relata que joves sense cap patologia "en set dies d'ingrés estan 
consumits". 

Les persones que ingressen a les UCI per COVID són cada 
cop més joves. La gran majoria dels contagiats que 
requereixen hospitalització no estan vacunats.
L'efecte de la vacunació ha fet que cada vegada hi arribin 
menys persones grans, tot i que encara n'hi ha alguns 
casos. En canvi, hi ha persones de menys edat, també 
d'entre 40 i 50 anys, i algunes embarassades.
En el cas de les persones grans amb COVID, és fàcil que 
acabin ingressant a les UCI perquè, per edat o per malaltia, 

"amb poca COVID ja l'hem d'ingressar perquè es descompensa”.
En canvi, en el malalt jove sense malaltia crònica, si acaba a cures intensives "és perquè té una 
COVID realment gravíssima












Maria Garcia

La vacunació redueix en cinc mesos el 70% de 
les morts per Covid a Catalunya 
Els contagis a Catalunya baixen cada dia més ràpid i ja estan per sota dels que hi havia 
al final de la tercera onada. 
Els efectes de la vacunació ja són clarament visibles en 
l’evolució de la pandèmia a Catalunya. Els canvis es 
noten, sobretot, en el nombre de morts i de contagis, fins 
al punt que alguns indicadors de la pandèmia ja són 
millors que al final de la tercera onada.
La xifra de 99 morts setmanals, de tota manera, vol dir 
que cada dia encara moren 14 persones a causa de la 
pandèmia, que en total ha causat 22.046 víctimes mortals.
També ha anat baixant, de manera generalitzada, la 
velocitat de propagació de cada comarca.
Aquest dissabte, la majoria de les comarques ja estaven tintades de color verd, que indica una Rt per 
sota de l'1.

Maria Garcia

Al juliol començarà la vacunació generalitzada a 
partir dels 16 anys 
Quan al juny s'acabi la franja dels majors de 40 anys, s'obrirà la immunització a la resta 
de la població. 
Ho ha confirmat aquest matí, a RAC1, la subdirectora general de Promoció de la Salut. Carmen 
Cabezas ha afegit que, just després, ja al juliol, s'obrirà la vacunació de totes les persones majors de 16 
anys i fins als 39 que encara no hagin estat immunitzades.
Carmen Cabezas també ha explicat que a partir de dilluns es reprendrà la immunització de col·lectius 
essencials, com ara mestres, que encara no han rebut primera dosi per falta de vacunes disponibles. 
Pel que fa a les persones menors de 60 anys vacunades amb una dosi d'AstraZeneca que encara no 
n’han rebut la segona, ha assegurat que se les programarà de seguida que es decideixi com es 
completa la seva vacunació.
Actualment, a Catalunya hi ha 2.300.201 persones amb una dosi d'alguna vacuna i 1.085.751 persones 
amb la pauta de vacunació completa.



Els alumnes de Primària no hauran de dur 
mascareta al setembre si la COVID està 
controlada 
Els grups bombolla continuaran presents, però es podran barrejar al pati sempre que 
portin mascareta. 
El curs vinent començarà el 13 de setembre. El 
Departament d'Ensenyament ha fet públic aquest dijous 
el "Pla d'actuació dels centres educatius per al curs 
2021-2022 en el marc de la pandèmia”. 
Els protocols seran molt semblants als d'aquest curs, tot i 
que es flexibilitzaran algunes mesures, com són l'ús de la 
mascareta a primària o la barreja entre grups bombolla. 
La mascareta encara serà d'ús obligatori per a l'alumnat 
de Secundària i per a tot el professorat, però no per al 
d'Infantil i Primària, si la pandèmia no empitjora. 
La mesura està condicionada, segons consta en el protocol, a "la immunitat assolida amb la 
vacunació, al context epidemiològic i a la normativa vigent". 
En el que portem de curs i fins a aquest dijous, menys del 5% dels alumnes que estudien en les més 
de 5.000 escoles i instituts de tot Catalunya han donat positiu en algun moment. En concret, 71.508 
alumnes de l'1,44 milions d'estudiants fins a Batxillerat i cursos formatius, segons l'aplicació 
Traçacovid. És a dir, el 95% d'alumnes no ha donat mai positiu, segons Educació, que afegeix que 4 
de cada 5 alumnes han anat a classe cada dia aquest curs.

La porta oberta als turistes vacunats i via lliure 
a les festes majors 
El dilluns 9 de juny s'obren les fronteres espanyoles als turistes de tots els països que 
afirmin estar vacunats, haver passat la Covid o tenir una prova negativa.
El dissabte es va publicar al BOE l'ordre del Ministeri de Sanitat per la qual s'autoritza els viatgers 
vacunats de tots els països a entrar a l'estat espanyol a partir del 7 de juny.
El requisit és que la pauta de vacunació s'hagi completat almenys catorze dies anteriors a l'arribada i 
amb els fàrmacs autoritzats per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) - Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca o Janssen -. També s'ha obert la porta a les xineses Sinopharm i Sinovac, amb molta 
implantació als països llatinoamericans i de l'Orient Mitjà.
Fins ara, Espanya obligava a fer quarantena i a mostrar un test negatiu als viatgers de països tercers, 
inclosos els països comunitaris i de l'espai Schengen, quan es tractava de mobilitat no essencial.        
Per entrar, s'haurà de mostrar el certificat verd digital, que és un codi QR que indica que el turista està 
immunitzat, ha passat la malaltia o té una prova PCR o d'antígens negativa.

Maria Garcia

Maria Garcia



El risc de brot de COVID, per sota de 100 per 
primera vegada en 11 mesos 
Catalunya passa de risc alt a moderat gràcies, en gran part, a la vacunació massiva de 
la població. 
Les variables que determinen aquest risc són la taxa rho o 
taxa de reproducció de la malaltia, que s'obté de la mitjana 
de persones que s'infecten a partir d'un mateix cas (com 
menys per sota de l'1 menys s'estén el virus) i la incidència 
acumulada de casos per cada 100.000 habitants els últims 
14 dies.
Aquest dilluns, la taxa rho s'ha situat en 0,98, és a dir, que 
cada 100 infectats contagien una mitjana de 98 persones, 
cosa que indica que minva la propagació. Pel que fa a la incidència acumulada, ha reculat per sota 
dels 100 contagis per cada 100.000 habitants; en concret, 99,98, una situació que tampoc passava 
des de l'estiu passat.
El nombre de persones infectades de SARS-CoV-2 a Catalunya, des de l'inici de l’epidèmia, 
confirmades per tot tipus de proves puja a 689.420. Els últims set dies hi ha hagut 3.584 positius 
nous, una mitjana de 512 persones contagiades cada dia, amb afectació sobretot en les persones 
joves que encara no estan vacunades.
Actualment, a Terrassa, tenim un índex de risc per municipi de 135 aproximadament. Tot i així, aquest 
varia diàriament.

Maria Garcia

Normalitat a la selectivitat malgrat l'ordre del 
TSJC sobre la llengua dels exàmens 
Prop de 40.000 estudiants s'enfronten a quatre dies de proves i el primer dia, com en 
anys anteriors, aproximadament un 5% de l'alumnat ha triat una llengua diferent del 
català. 
Prop de 40.000 alumnes catalans han iniciat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat (PAU), 
que s'allargaran com l'any passat fins divendres. Han començat sense cap incidència amb la 
constitució dels tribunals però amb l'ombra de la polèmica judicial per l’idioma dels exàmens.
Per segon any consecutiu, la selectivitat es fa marcada per les mesures de prevenció de la 
pandèmia, entre les quals destaca, a diferència de l'any passat, que els alumnes no es poden treure 
la mascareta durant les proves. 
Abans de distribuir el primer control, el tribunal ha recordat als alumnes que poden demanar-los en 
qualsevol de les tres llengües cooficials: català, castellà i aranès. 
Pilar Gómez, coordinadora de les PAU, ha explicat que s'ha enviat un missatge als estudiants i a 
cada aula d'examen s'hi ha penjat un cartell que ho recorda.
La Pilar també ha destacat que "mai hi ha hagut cap conflicte amb aquest tema". Segons fonts 
d'Universitats, aproximadament un 5% dels alumnes ha demanat l'enunciat dels exàmens en una 
llengua diferent del català. Es tracta d'un percentatge similar al d'altres anys.

Maria Garcia



Primer cor trasplantat a Catalunya d'un donant 
amb aturada cardíaca 
El va dur a terme al maig l'Hospital Universitari de Bellvitge a un home de 54 anys 
afectat per una miocardiopatia dilatada que ja ha estat donat d'alta i evoluciona 
favorablement de la intervenció. 

L'Hospital Universitari de Bellvitge ha dut a terme 
amb èxit, per primer cop a Catalunya, un 
trasplantament cardíac amb donant amb cor aturat. 
Fins ara, a Catalunya s'havia aconseguit trasplantar 
amb èxit tot tipus d'òrgans (ronyons, pulmons i 
fetges) de donants en asistòlia, a excepció del cor. 
Aquest acte quirúrgic obre la porta a una nova font 
de cors disponibles per a trasplantaments.
El donant va morir a causa d'una patologia 
neurològica irreversible. Si la causa de la mort 
hagués estat un problema cardíac, lògicament, el 

cor no hauria estat apte per ser trasplantat. Un cop certificada la seva defunció, es van realitzar una 
sèrie de procediments per tal de recuperar la funció del cor i poder avaluar-lo per al trasplantament. 
Els ronyons i el fetge del donant també van ser trasplantats.
El receptor és un home de 54 anys afectat per una miocardiopatia dilatada que ja ha estat donat 
d'alta i evoluciona favorablement de la intervenció.
Aquest trasplantament cardíac ha estat, també, el 8è a Espanya.

Maria Garcia

Què passarà amb les mascaretes? 
El secretari general de el Departament de Salut, Marc 
Ramentol, ha informat aquest diumenge que el Govern 
debatrà "en les pròximes setmanes" l'ús de les 
mascaretes a Catalunya, a mesura que progressi la 
vacunació.
A les declaracions a RAC1, Marc Ramentol ha indicat 
que "en funció de el coneixement adquirit per 
l'experiència en altres països i l'evolució de la 
pandèmia, sens dubte serà un debat que tindrem sobre 
la taula en les properes setmanes".

Mar González



Treball de Síntesi a l’Escola Andersen 
Aquest any, el treball de síntesi, realitzat a 1r, 2n i 3r d’ESO ha estat diferent a tots els 
anteriors. 

El Treball de Síntesi és una feina col·lectiva on es treballen 
alguns dels continguts de les convivències anuals. Però a causa 
de la situació de pandèmia actual, aquest any no s’han pogut fer 
viatges ni marxar de convivències. Per aquest motiu, els tutors i 
professors de Secundària havien de trobar altres possibles 
solucions que respectessin per complet les mesures de 
seguretat. 
En el cas del treball de 2n d’ESO, aquest ha estat organitzat per 
la Maria José, professora de socials, castellà i francès, i l'Oriol 
Freixa, el tutor del grup classe.  
Des del dilluns 26 al 29 d'abril, els alumnes van rebre una sèrie 
de tasques que havien d’anar fent durant aquella setmana.  
El fil conductor del treball ha estat el Camí dels Monjos, un camí 
rural que va des del Monestir de Sant Llorenç del Munt al 
Monestir Sant Cugat del Vallès. Actualment aquest trajecte 
encara es pot fer a peu. 
El projecte en conjunt estava dividit en 8 apartats diferents: la 

introducció, el Camí dels Monjos, qui eren els "Monjos", on vivien 
aquests, el Massís de Sant Llorenç del Munt a l'Edat Mitjana, Conclusions, Materials i Mapes.

Los Juegos Florales 
Pese a la situación actual, este año se ha seguido celebrando la Semana Cultural y los 
Juegos Florales escolares en la Escola Andersen. 
En 2º de ESO, la votación para escoger la redacción ganadora en Lengua Castellana ha sido 
totalmente distinta a ningún otro año, ya que ha sido elegida por los alumnos.
En primer lugar, todos los alumnos escribieron su relato, de temática libre. Todos los relatos fueron 
revisados y leídos por la profesora de castellano, Mª José. Ella, después, escogió las que consideró 
que estaban mejor redactadas y las leyó, de forma anónima, en voz alta en clase, ante todos los 
alumnos. 
Se escogieron 11 escritos, los cuales fueron puntuados del 0 al 5 por cada uno y después sumados, 
para poder descubrir la redacción con mayor puntuación. Esa fué la de Alexandra Márquez Román, 
con el título "Diana", consiguiendo ni más ni menos que 103 puntos.
Cada una de estas 11 redacciones candidatas eran de temáticas totalmente distintas y variadas, y 
estaban muy bien escritas.

Maria Garcia

Maria Garcia






Mor un sergent de l’exercit d’Espanya 
El sergent de l'Exèrcit de Terra Rafael Gallart Martínez, de 34 anys, ha 
mort aquest dijous mentre realitzava un salt paracaigudista durant el 
transcurs d'Operacions Especials davant les costes de Cartagena.
Se li han practicat tècniques de reanimació i ha estat evacuat a l'hospital, 
on finalment ha mort.
El mort havia ingressat com a soldat en l'Exèrcit el 2008 i va ascendir a 
sergent el juliol de 2020, després d'ingressar a l'Acadèmia General 
Bàsica de Suboficials.

Es trobava en possessió d'una Creu al Mèrit Militar amb Distintiu Blanc.

La vacunació preocupa a Europa 
El procés de vacunació avança a bon ritme a Espanya, on ja hi ha 
més de divuit milions de persones vacunades. Això suposa el 39% 
de la població amb la pauta de vacunació completa. Aquest bon 
ritme està permetent la relaxació d’algunes mesures de prevenció 
contra la COVID, com és l’ús de la mascareta en espais exteriors. 
La situació a Europa és lleugerament inferior, on només un 19% de 
la població ha rebut la pauta completa de vacunació. A més, el que 
més preocupa a les autoritats sanitàries és la incertesa de saber si 
podran aconseguir o no vacunes suficients per a tota la població. Per aquest motiu, es recomana 
seguir en alerta i continuar aplicant totes les mesures de prevenció establertes.

Oscar Campano

Oscar Campano

La vacuna Novamax 
La seva vacuna Novamax contra el coronavirus ofereix més de l'90% d’eficàcia. 
Novavax ha anunciat aquest dilluns les dades de l'última etapa 
del seu assaig clínic que mostren que la seva vacuna és efectiva 
contra el coronavirus en més d'un 90% davant les diferents 
variants d’aquest virus. Aquest estudi, amb gairebé 30.000 
voluntaris als Estats Units i Mèxic, posa a Novavax en el camí de 
sol·licitar una autorització d'emergència als Estats Units i en 
d’altres països durant el tercer trimestre d'aquest any, segons la 
pròpia companyia.

Oscar Campano









Biden promet retallar les emissions d'efecte 
hivernacle d'EUA fins a un 52% a finals 
d'aquesta dècada 
El president dels Estats Units es compromet amb un sistema elèctric lliure d'emissions 
de diòxid de carboni en 2035. 
El president nord-americà, Joe Biden, es comprometrà 
davant les Nacions Unides a reduir, d’aquí al 2030, les 
emissions netes de gasos d'efecte hivernacle del seu país 
en un 50-52%, respecte als nivells de 2005. Es tracta d'un 
gir important en la política seguida per Estats Units en els 
últims anys i implicarà una profunda transformació de 
l'economia d'aquesta potència. El compromís de Biden es 
farà oficial a la cimera climàtica internacional convocada per 
a aquest dijous i divendres pel demòcrata.

Núria Gómez, Ian Garcia i Álvaro Cuevas

La NASA produeix oxigen respirable a Mart 
Els EUA s'ha convertit en el primer país que aconsegueix produir oxigen respirable en 
un altre planeta. 

Un dels instruments a bord del vehicle Perseverance és un aparell 
dissenyat per comprovar si es pot produir combustible i aire respirable 
a partir dels materials disponibles al planeta vermell. Aquesta missió 
fa història en realitzar el primer vol amb motor en un altre planeta 
utilitzant el drone Ingenuity. L’atmosfera de Mart és irrespirable. Està 
composta en un 96% de tòxic diòxid de carboni. La màquina que 
utilitzaran està dissenyada per absorbir diòxid de carboni i trencar-lo 
en el seu interior realitzant un procés d'electròlisi a uns 800 graus que 
produeix molècules d'oxigen pràcticament pur i com rebuig principal 

monòxid de carboni.

Núria Gómez, Ian Garcia i Álvaro Cuevas



Indonèsia busca un submarí desaparegut a les 
aigües de Bali amb 53 persones a bord 
A les 4:30 hores del dimecres dia 21, l'Armada d'Indonèsia va perdre el contacte amb el 
submergible. 
El KRI Nanggala-402 és un submarí de 1.395 tones fabricat a 
Alemanya el 1978. A bord hi anaven 53 persones. El submergible 
estava realitzant exercicis militars al nord de l'illa de Bali. El 
submarí és un dels cinc amb què comptava la flota d'Indonèsia. 
Dos de fabricació alemanya i tres de Corea del Sud. Segons ha 
informat un portaveu de l'Armada a l'agència Reuters, el submarí 
estava fent un simulacre de torpedes quan la tripulació va sol·licitar 
el permís d'immersió. Poc després van perdre el contacte amb 
aquesta.

Els EUA obren una investigació sobre la policia 
de Minneapolis després del veredicte per 
l'assassinat de George Floyd 

El Departament de Justícia nord-americà va anunciar aquest 
dimecres que ha obert una investigació civil sobre la legalitat de les 
pràctiques de la policia de Minneapolis, un dia després que Derek 
Chauvin, ex agent d'aquest cos, fos declarat culpable de 
l'assassinat de George Floyd. 
Aquesta mesura arriba després que un jurat de Minneapolis 
declarés culpable a Chauvin, de raça blanca, de tres càrrecs per 
asfixiar fins a la mort l'afroamericà Floyd el maig de l'any passat.

Núria Gómez, Ian Garcia i Álvaro Cuevas

Núria Gómez, Ian Garcia i Álvaro Cuevas

França imposa a Google una multa de més de 
200 milions d’euros 
Un abús en el negoci publicitari de Internet sembla ser-ne la causa. 
El ministre d’economia francès, Bruno Le Maire, afirma que fer la 
denuncia cap a la gran empresa de Google és un bon pas. Google està 
acusat d’haver estat fent un gran abús de la publicitat sobre els 
usuaris. No és la primera vegada que Google rep una denúncia per part 
del francesos, en va rebre una l’any 2019 amb un valor de 150 milions 
d’euros.

Claudia Castaño



L’assassinat de George Floyd 
Durant el 2020 es va parlar molt de l'assassinat de l’afroamericà George Floyd.
L’assassinat a mans d’aquells policies va provocar 
massives protestes racials al país nord-americà. L’home 
va alertar unes 20 vegades als agents que el van matar 
que no podia respirar, i tot i així el van deixar morir.  
El passat 20 d’abril de 2021, els 4 agents de policia 
culpables de l’assassinat van ser condemnats i, 
posteriorment, expulsats del cos de policia.  
Thomas Lane, un dels quatre ex policies de Minneapolis 
implicats en la mort del ciutadà afroamericà, ha quedat 
en llibertat després de pagar la fiança de més de mig 
milió d'euros imposada pel jutge. Després de pagar 
750.000 dòlars, l’ex-agent de policia va ser alliberat i va sortir de la presó del comtat de Hennepin, 
segons van mostrar els registres de l'oficina del xèrif.

Mar González

Les protestes a Colòmbia en xifres. 
Les reivindicacions al país sud-americà han deixat 17 forts i més de 500 ferits fins ara.

La principal raó de les protestes ha estat la reforma 
tributària que el president de Colòmbia, Iván Duque, 
volia posar en marxa des de fa una setmana. Ara, però, 
s’agrega la insatisfacció per la brutalitat de la policia de 
l'última setmana i la mala gestió del govern amb la 
pandèmia per la COVID-19.  
Al principi, la gent colombiana demanava al Congrés 
que no aprovés i que es desintegrés la reforma 
tributària del govern i se centrés en el salari mínim. A 
més, després de la mort de diverses persones pels trets 
de les autoritats durant les protestes governamentals, 

els manifestants demanen una reforma per a aquest cos que inclou la desintegració de l'ESMAD, 
que són els causants de la repressió als protestants. També, es manifesten contra un projecte de 
reforma de salut, exigeixen el complement pactat a l'Acord de Pau del 2016, rebutgen les polítiques 
militars i conserven la seva posició contra la fractura hidràulica i les fumigacions amb glifosat que el 
govern pretén reiniciar.

Ian San Martín









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, Clara Giménez i Carla Parodi

















Ainhoa Bertolín

ARACELI ARIAS 
L’Araceli Arias és la tutora de 4t de Primària i la psicopedagoga d’Educació Infantil i 
Educació Primària. Li vam fer una entrevista per tal de conèixer-la millor.

1- Què volies ser quan eres petita? 
De petita vaig passar per diverses fases. Durant una època vaig voler ser mestra i 
sempre muntava una classe a la meva habitació amb totes les meves nines i la 
pissarra de guix que em van portar els reis. Recordo que imitava a la meva mestra 
Maribel perquè m’encantava com explicava medi, com anava vestida i el soroll que 
feien els seus braçalets quan escrivia a la pissarra. Hi havia una alumna que es 
deia Pepita que sempre es portava fatal i em passava el dia castigant-la. 

2- Com vas viure la teva infantesa? 
La meva infantesa va ser molt feliç. Amb uns pares que sempre ens han estimat 
molt i han procurat dins de les seves possibilitats que no ens faltés de res. En un 
barri tranquil, de voreres amples on passàvem hores i hores jugant nens i nenes de diferents edats. Des 
de les finestres les mares ens cridaven per pujar a sopar (això a l’estiu clar!). Teníem relació amb els tiets i 
cosins, passàvem molts caps de setmana junts, viatjàvem junts… 

3- Què et va cridar l’atenció de fer psicologia? 
Ajudar als altres, escoltar-los, aconsellar-los, intentar entendre l’ésser humà i a mi mateixa. 

4- Quins són els teus hobbies? 
La lectura, cosa que faig a diari, i viatjar que intento fer-ho un cop a l’any. M’agrada conèixer llocs nous, 
costums nous, menjars, construccions, climes… M’agrada passejar pels carrers de les ciutats i els pobles 
que visito.  

5- Com vas viure l’entrada a l’escola? 
Doncs amb molta il·lusió i també amb por. Era la meva quarta feina, però la primera que de veritat em feia 
sentir bé. De seguida em vaig sentir acollida per les meves companyes i 23 anys després encara hi sóc.  

6- Quina ha estat l’etapa més feliç de la teva vida? 
Quan vais ser mare, aquesta és la millor amb diferència i ho continua sent. No hi ha res que superi el que 
les fills provoquen, de bo i de dolent; si ells están feliços tu també ho estàs i si no ho estan, tu tampoc… 

7- Com vas reaccionar quan et van dir que passaves de 3r a 4t de Primària i que les classes les 
havies de fer a la Parròquia? 
Al principi amb certa incertesa. Era una situació nova i més complicada de l’habitual. Però no vaig trigar 
gaire a veure que estàvem força bé, més segurs, perquè no estàvem en contacte amb ningú i ens vam 
adaptar molt ràpid tan els meus alumnes com jo.
Serà un any que recordaré sempre, sobretot perquè he tornat a tenir els mateixos alumnes i això m’ha 
agradat molt. Veure’ls créixer durant dos anys ha estat tota una experiència. 

8- Com vas viure el confinament? 
Al principi també amb incertesa i preocupació, ja que les notícies respecte a la COVID eren molt 
negatives, i perquè mai havia fet classe des de casa. Però també vaig veure de seguida que, encara que 
no fos el més desitjable, es podia tirar endavant amb la col·laboració de les famílies. Tampoc oblidaré mai 
aquesta experiència, ens vam haver de posar a prova i vam superar-ho amb nota! Tots vam sortir més 
forts i més capaços d’afrontar les adversitats de la vida.

















Ainhoa Bertolín

ARIANNA DOMÍNGUEZ 
L’Arianna és la tutora de 1r de Primària i la responsable de la biblioteca escolar. Li vam fer 
una entrevista per tal de conèixer-la millor.

1- Què volies ser quan eres petita? 
Quan jo tenia 7 anys, el meu pare va patir un accident greu a la feina i vaig 
decidir que volia ser metge per curar-lo. Uns anys després em cridava l'atenció 
l'ofici d'advocat, després el de policia. Finalment quan vaig anar creixent em vaig 
adonar que sempre estava ajudant els meus companys a l’escola a entendre els 
continguts, als nouvinguts els ensenyava català a les hores del pati... Allà va ser 
quan em vaig adonar que la meva vocació era ser mestra. 

2- Com vas viure la teva infantesa? 
La recordo com una etapa molt maca i valuosa de la meva vida. Tot i separar-se 
els meus pares quan jo tenia 9 anys, vaig ser molt feliç.

3- Quins són els teus hobbies? 
Passejar pels pobles de costa i vora el mar. I llegir, llegir molt, sobretot àlbums il·lustrats infantils i novel·les. 

4- Com vas viure l’entrada a l'escola? 
Amb molta il·lusió per començar un nou curs com a tutora, però també és cert que amb una mica 
d'incertesa per no saber com aniria el transcurs del curs escolar. Ara podem dir que hem estat de sort, ha 
estat un curs força tranquil i sense gaires contagis.  

5- Quina ha estat l’etapa més feliç de la teva vida? 
Penso que totes les etapes que he viscut han estat molt maques. Sempre he pogut experimentar noves 
emocions i sensacions que m'han fet viure els dies de forma plena. Tinc un caràcter molt optimista i alegre, 
això em permet viure una vida plenament feliç.  

6- Com vas reaccionar quan et van dir que series tutora de 1r de Primària? 
Crec que la meva cara ho va dir tot jejeje. Va ser una sorpresa molt i molt agradable. I la veritat és que ha 
estat un descobriment meravellós. Tot i la situació actual, puc dir que estic gaudint molt d'aquest curs i dels 
meus nens i nenes que són molt macos! 

7- Com vas viure el confinament? 
Al principi va ser desconcertant, ja que mai havia viscut una situació similar. Quan sortia al carrer i em 
trobava amb la imatge desoladora dels carrers buits, bff.. la sensació era indescriptible. A poc a poc em 
vaig anar acostumant, suposo que no ens quedava cap altre remei jeje.
Al final el confinament va acabar sent profitós, fins i tot vaig escriure una història on vaig guanyar un primer 
premi! 

8- Què feies per entretenir-te? 
Com no teníem contacte amb els alumnes, ni aquests amb els llibres, vaig decidir crear un compte 
d'Instagram per explicar contes cada setmana, El Ratolí Lector. D'aquesta manera els pares dels alumnes 
que tenien Instagram podien seguir l'hora del conte i seguir gaudint de la literatura. Penso, ara no ho 
recordo exactament, que durant els tres mesos que va durar el confinament em vaig arribar a llegir 5 
novel·les, entre d'elles "Mujercitas" de Louisa May Alcott, tot un clàssic que tenia pendent. A part de la 
lectura, també em vaig aficionar a pintar mandales.



















Alexandra Màrquez

Mª ROSA JANÉ 
La Mª Rosa és la directora de l’escola i professora de llengua i literatura catalana a 
Secundària. Li vam fer una entrevista per tal de conèixer-la millor.

1- Què vas pensar quan et van dir que series la directora? 
Vaig tremolar de por, ja que és una responsabilitat massa gran. 

2- Fa quant que ets directora? 
Sent directora de l’escola porto uns 10 anys més o menys. 

3- Quants anys portes a l’escola? 
Dins l’escola porto uns quants més, diria que uns 25 anys més o menys. 

4- Quin era el teu ofici desitjat quan eres petita? 
Veterinària perquè m’agraden molt els animals. Però al veure que alguns havien de ser operats, vaig 
rebutjar aquesta idea.

5- Si no fossis directora o professora, què t’agradaria ser? 
Si no fos directora, a mi m’hagués agradat fer màrqueting i publicitat en una empresa. 

6- Per què et vas decidir per aquesta feina i no per una altra? 
Perquè m’agrada molt treballar amb gent jove. 

7- Per què aquesta escola i no una altra? 
Suposo que el motiu més important és la tradició familiar. 

8- Com a directora vols fer algun canvi a l’escola? Quin? 
M’agradaria fer milers de canvis, com per exemple ampliar l’escola. 

9- Com a passatemps, què t’agrada fer? 
A mi el que m’agrada fer amb el meu temps lliure és anar a passejar amb el meu gos; és el que més 
m’encanta fer després de sortir a les 8 de l’escola. 

10- Què creus que és el més important a l’hora de dirigir una escola? 
Que els alumnes aprenguin, que estiguin bé i que surtin preparats per afrontar el futur; que siguin 
bones persones. 

11- Has estat directora o bé professora en una altra escola? 
Sí, he treballat a diverses escoles, una a Sabadell i una altra aquí, a Terrassa. 

12- Què és el millor de la teva feina? 
El contacte amb els adolescents i també el treball cooperatiu amb els companys. 

13- Com a directora, quina és la part més difícil de la teva feina? 
El més difícil de ser directora és a l’hora de fer paperassa i fer hores de despatx. 

14- Què és millor, ser professora o directora? Per què? 
Ser professora és molt millor, socialitzo més, no estic sempre al despatx i no és tanta responsabilitat.






15- Què és el que més t’agrada fer per relaxar-te? 
El que més em relaxa és passejar amb el meu gos perquè jugo amb ell tirant-li pas i ell els va a 
buscar. 

16- Per què es diu Escola Andersen i no té un altre nom? 
Es diu Andersen per tradició i per l’escriptor. 

17- Quin tipus de llibres t’agraden més? Quin és l’últim que vas llegir? 
L’últim que vaig llegir és “Algú com tu?” de temàtica romàntica, però m’agraden més els llibres de 
reflexió i de problemes psicològics. 

18- Quin tipus de pel·lícula t’agrada més? Quina és la teva preferida? 
Casablanca és la meva pel·lícula preferida i els tipus que més m’agraden són intriga, misteri i amor. 

19- Quina música acostumes a escoltar? 
Jo escolto música funky i també dels 80. 

20- Quants fills tens? Com es diuen? 
Tinc dos fills. La Mariona que té 19 anys i en Roger que en té 17. 

21- Com vas passar el confinament? 
El confinament va ser molt dur, estressant i amb massa feina. 

22- Quin va ser el teu primer pensament quan ens van dir que podíem començar a sortir? 
Sóc lliure i podré sortir amb el meu gos. 

23- Quin és el millor moment de la teva vida? 
Sense dubtes, el naixement dels meus fills. 

24- Un record de la teva infància? 
Recordo una infància senzilla, de jugar al carrer sense utilitzar les noves tecnologies. 

25- Quin consell ens donaries? 
Que heu de ser perseverants i constants, que lluiteu pel que voleu, que sou dones i sou les pioneres, 
que estudieu i que el futur vostre. 

26- Quants anys porteu casats tu i el Pep? 
Portem casats des del 1992, és a dir 29 anys de casats.

















Júlia Ortiz 

Girl in red 
Marie Ulven Ringheim, més coneguda com a Girl in red, és una cantant, 
productora i compositora noruega de 22 anys. Actualment viu a Grünerløkka, 
Oslo, Noruega. Va néixer el 16 de Febrer de 1999 a Horten, Noruega. També 
és una cantant molt simbòlica a la comunitat LGTBQ+, ja que es va declarar 
obertament lesbiana. 

Marie Ulven Ringheim va començar tocant una guitarra 
que li va regalar el seu avi l’any 2012, i el 2013 va 
començar a tocar. El 2015 va començar a treure música 
a SoundCloud, una plataforma de distribució d’àudios en línia, amb el 
pseudònim de “Lydia X”.  
Temps després, va començar a utilitzar el pseudònim «Girl in red», amb el 
qual va llançar la seva primera cançó, «I Wanna Be Your Girlfriend» el 
2016.  
Més tard, l’any 2018, va treure altres cançons com «Summer Depression» i 

«Girls», seguides de "Say Anything", "4am" i la més coneguda, «We Fell in Love in October», que 
va sortir al novembre de 2018. «I Wanna Be Your Girlfriend» va guanyar «Årets Urørt» als premis 
P3 Gull.  
Va treure el seu segon “EP” el 2019, que constava de: "Watch You Sleep", "I Need To Be Alone", 
"Dead Girl In The Pool", "I'll Die Anyway" i "Bad Idea!".  
La seva primera i única gira mundial va ser “The World in Red Tour”, l’any 2019. 
El seu primer álbum va ser “If i could make it go quiet” i està composat per: “Serotonin",  “Midnight 
love”, “Did you come?”, “Body and Mind” i “Horny love sickness”, 










 

Alexandra Màrquez 

Harry Styles 
Harry Styles és molt conegut per ser un cantant britànic, però també destaca per 
la composició de cançons i per treballar com a actor a diverses pel·lícules. 
Va néixer l’1 de Febrer de 1994 a Redditch i té 27 anys.  
La seva carrera musical va començar quan al 2010, i per consell de la seva 
mare, va presentar-se al concurs X-Factor amb la cançó "Isn’t she Lovely?” de 
Stevie Wonder. En un principi la seva participació al concurs no semblava massa 
llarga ja que el van fer fora del concurs, però el jurat va decidir crear una nova 
banda formada per gent del concurs. En Harry Styles va ser un del escogits per 
formar part d’ella, en conjunt amb Louis Tomilnson, Niall Horan, Liam Payne i 
Zayn Malik. Van formar la banda “One Direction” i van ser contractats per Simon 
Cowell i la seva discogràfica. 
Cap al 2011 van publicar el seu primer single anomenat “What Makes You 

Beautiful” i el seu primer àlbum d’estudi anomenat “Up All Night”, que van tenir un èxit mundial, arribant 
a la primera posició a Irlanda, Mèxic i el Regne Unit . L’àlbum també va debutar en la primera posició 
de Billboard. Veient tot aquest èxit van anunciar la gira “Up All Night Tour”. 
El 2012 van estrenar el seu segon àlbum “Take Me Home” que va tornar a ser un èxit internacional, 
posicionant-se en les primeres posicions de les llistes de diversos països. En aquest mateix any van fer 
la segona gira “Take Me Home Tour” per promocionar el seu àlbum. 
El 2013 es va estrenar el seu documental “This Is Us” on expliquen la seva carrera i també van publicar 
el seu tercer àlbum “Midnight Memories”. 
El 2014 van fer la tercera gira mundial anomenada “Where We Are Tour” i també van publicar el quart 
àlbum “Four”. 
Un dels pitjors dies de la banda va ser el 25 de Març del 2015, quan Zayn Malik va decidir abandonar la 
banda. 
Finalment temps després van publicar el seu últim àlbum com a banda anomenat “Made In The A.M”.  
El 2016 van decidir prendre un descans de 18 mesos. A dia d'avui segueixen sense tornar a agrupar-
se. 
Pel que fa a la seva carrera en solitari, el 2017 va publicar la seva primera cançó com a solista 
anomenada “Sign Of The Times”, que va encantar al públic. També va publicar el seu primer àlbum 
“Harry Styles”, seguidament va fer una gira mundial “Live On Tour” que va finalitzar al 2018. 
El 2017 va obtenir el seu primer paper com a actor per a la pel:lìcula “Dunkirk” de Christopher Nolan.  
El 2019 va publicar el seu segon àlbum “Fine Line” que va ser un Top Ventes amb la cançó més famosa 
“Watermelon Sugar”. 
El 2020 estava previst que fes una gira però ha estat aplaçada al 2021 a causa de la COVID-19. Aquest 
2021 ha estat treballant en la seva música, però també s’ha dedicat a gravar diverses pel·lícules com 
“Don’t Worry Darling” o  “My Policeman” que seran estrenades en un futur proper. 
El cantant ha guanyat diversos premis, com un Grammy a millor cantant solista pop. També ha sigut el 
primer home en sortir en solitari a la portada de la revista Vogue, trencant estereotips a l’utilitzar un 
vestit com a vestimenta. 
És ambaixador de la marca de luxe Gucci. Se’l considera una persona força influent en la nostra 
societat avui diu i s’espera que encara tingui una llarga carrera professional.



  







 

Un passeig per Ègara
Álvaro Cuevas

El passat dimecres 14 d’Abril, vam fer un recorregut per la Terrassa de 
l’Edat Mitjana i, després, ens vam transportar a la Terrassa industrial i 
moderna. Fins i tot vam gaudir d’un magnífic taller sobre química al 
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC). Acompanyeu-me en aquesta expedició! 

Per iniciar, vam sortir de l’escola a les 9:30, amb destí “La Seu 
d’Ègara”, on es troben les esglésies de Santa Maria, Sant Miquel i Sant 
Pere.  
Vam travessar el parc de Vallparadís, anant a parar a un punt on es 
creuen dos torrents: El torrent de les Bruixes i el torrent de Monner. 
Just enmig dels quals es troba un turó on hi ha aquest conjunt d'esglésies tan particulars. 
Les Esglésies de Sant Pere consten de tres edificis catòlics, d’origen visigòtic. Es té constància de la 
seva existència des del segle VI, és a dir, des de fa gairebé 1500 anys. Aquest conjunt rep el nom de “La 
Seu d’Ègara”, ja que Santa Maria, la més important de les tres instal·lacions, era la catedral d’Ègara, on 
vivia i des d’on controlava el terreny eclesiàstic el bisbe d’Ègara.  

Ens van explicar que aquestes esglésies estaven ubicades en un petit turó 
enmig d’aquells dos torrents per motius de seguretat i de visió. 
Vam començar per la primera i la més important de totes les esglésies, la de 
Santa Maria. Com he dit abans, era considerada la seu del Bisbe, per tant, les 
seves dimensions eren majors que les altres dues construccions, però van 
recuperar només la meitat de l’edifici. A dins d’aquesta edificació podíem 
observar la seva estructura, que consta d’una planta de creu llatina, la qual està 
orientada a l’est per on surt el sol, perquè així 
l’altar major estigui il·luminat pel “Sol Naixent”. 
Al cap de l'església, es troba l’altar, i sobre ell, 
una de les pintures més antigues que encara 

es mantenen. Als braços d’aquesta, podem destacar les retaules de St. 
Sané i St. Abdó i la pintura de St. Thomas Becket. A més a més, 
aquesta església gaudia d’un arc de mig punt a l’entrada.

Després de fer fotos i gaudir de l’edifici catòlic, ens vam dirigir a la 
segona de les esglésies, la de Sant Miquel. Aquesta era la més petita 
de les tres, però no per això la menys interessant. Es tracta d’un edifici 
funerari, és a dir, una construcció on la gent es podia acomiadar per 
última vegada dels difunts, i aquests iniciaven el seu trajecte cap el cel. La seva planta és de creu grega, 
a diferència de la de Santa Maria. Aquest edifici eclesiàstic gaudeix d’una petita cúpula que el fa 
únic. No es podria dir ben bé a quin estil arquitectònic pertany, ja que té una barreja de tècniques 
arquitectòniques, on destaquen el romànic, el grec i el visigòtic.












Per mi, el més destacable d’aquesta construcció és la cripta, ubicada 
just a sota del cap. 
Té planta de trèvol i servia per guardar les riqueses dels difunts. 
Després de gaudir d’aquesta església i fer fotos, vam dirigir-nos cap a 
l’última església. Aquesta s’anomena Sant Pere. Es tracta d’un edifici 
catòlic que encara segueix en funcionament, i que rep a molts cristians 
a diari. 
Aquesta obra arquitectònica visigòtica té planta llatina, i al seu cap hi ha 
una magnífica retaule rere l’altar, on es poden albirar els quatre 
arcàngels: Sant Miquel, Sant Marc, Sant Lluc i Sant Mateu. 

Inicialment, l’església de Sant Pere era la mitjana, però la recuperació de les altres esglésies va fer que 
es convertís en la més gran de les tres. A més a més, a cada braç d’aquest edifici catòlic podem veure 
obres religioses de diferents èpoques. 

Prop de dos quarts de dotze del matí, vam sortir de La Seu d’Ègara amb destí a la Masia Freixa. Durant 
el trajecte, vam trobar dues cases modernistes importants de Terrassa, l’Arxiu Tobella i un magatzem 
antic d’una fàbrica tèxtil, els quals tenien un disseny molt peculiar. 
Poc després, vam creuar la Rambla d’Ègara, la qual com el seu nom indica, era una rambla per la qual 
passava aigua contaminada de les fàbriques; tot alló era bosc, molt bosc i a més estava a prop de les 
fàbriques. 
L’arquitecte Lluís Muncunill i Parellada va decidir crear una masia entre 
tota aquella forestació per a la família Freixa. Una masia que sigui 
blanca, per destacar entre el grisós i contaminat cel. Però sobretot, havia 
de tenir grans jardins. Després de fer-li un cop d’ull, vam anar a dinar a 
un parc ubicat just a sota de la masia. Va ser molt divertit i ens ho vam 
passar d'allò més bé, però hi havia una cosa que donava voltes que va 
fer fins i tot que algú es maregi. Va ser una mica estrany quan ens vam 
treure les mascaretes per menjar i ens vam veure les cares per primera 
vegada en aquest curs, ja feia temps que no ens les veiem, i sobretot a 
mi em va sorprendre aquesta situació.

Després d’una bona estona jugant, vam iniciar el trajecte a l’última visita de l’excursió, el Museu 
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Va ser un trajecte molt curt, i en un 
tres i no res vam arribar-hi. Quan vam arribar, vam fer el protocol anti-covid, vam deixar les motxilles, i 
vam endinsar-nos en el món de la química.
Però abans, crec que és necessari explicar-vos que aquest museu està ubicat en una antiga fàbrica 
tèxtil dissenyada per l’arquitecte Lluís Muncunill i Parellada entre el 1907 i el 1908.
Aquesta feia servir l’aigua de la pluja, que es podia recollir gràcies al sostre de volta catalana de la 
fàbrica, com a força per moure les màquines. Després d’aquesta breu introducció del museu, vam anar a 
l’exposició de “Tot és química”, on ens van explicar sobretot, les diferents capacitats d’una substància, 
perquè s’utilitza, que es fa amb ella, on està ubicada a la taula periòdica, i que la diferència de les altres. 
Finalment, i després de 8 hores explorant la nostra ciutat, vam tornar a l’escola molt cansats, però alhora 
contents d’haver après moltes coses noves i d’haver vist una altra cara de la nostra ciutat que no 
coneixíem.












Astrologia
Mar Gonzalez i Claudia Castaño

L’astrologia és una pseudociència que determina la influència 
dels astres sobre el món mitològic. Hi trobem dotze 
constel·lacions, les quals són les úniques i les més importants. 
Aquestes són: Àries, Tauro, Gèminis, Càncer, Leo, Virgo, Libra, 
Escorpí, Sagitari, Capricorn, Aquari i per acabar Piscis. Aquestes 
constel·lacions donen nom als signes del zodíac. Aquests es 
divideixen en: signes de foc (Àries, Leo i Sagitari), signes d’aire 
(Gèminis, Libra i Aquari), signes de terra (Tauro, Virgo i 
Capricorn) i signes d’aigua (Càncer, Escorpí i Piscis).
Els signes del zodíac s’assignen en funció de la data de naixement d’una persona. Les persones que 
han nascut entre el 21 de març i el 19 d’abril són Àries; les persones que han nascut entre el 20 d’abril i 
el 20 de maig són Tauro; les persones que han nascut entre el 21 de maig i el 20 de juny són Gèminis; 
les persones que han nascut entre el 21 de juny i el 22 de juliol són Càncer; les persones que han 
nascut entre el 23 de juliol i el 22 d’agost són Leo; les persones que han nascut entre el 23 d’agost i el 

22 de setembre són Virgo; les persones que han nascut entre 
el 23 de setembre i el 22 d’octubre són Libra; les persones 
que han nascut entre el 23 d’octubre i el 21 de novembre són 
Escorpí; les persones que han nascut entre el 22 de novembre 
i el 21 de desembre són Sagitari; les persones que han nascut 
entre el 22 de desembre i el 19 de gener són Capricorn; les 
persones que han nascut entre el 20 de gener i el 19 de febrer 
són Aquari, i per últim; les persones que han nascut entre el 
20 de febrer i el 20 de març són Piscis.
Aquests signes els podem dividir en tres grans grups: els 
signes cardinals, que inicien èpoques com la primavera i són: 
Àries, que indica l’inici de la primavera, Càncer, que indica 
l’inici de l’estiu, Libra, que indica l’inici de la tardor i Capricorn, 
que indica l’inici de l’hivern. Desprès trobem els signes fixes, 

que es troben just enmig de l’estació i que són: Tauro (primavera), Leo (estiu), Escorpí (tardor) i Aquari 
(hivern). Per últim trobem els signes mutables, que es troben a l’etapa final d’una estació de l’any i que 
són: Gèminis (primavera), Virgo (estiu), Sagitari (tardor) i Piscis (hivern). 
Cada signe té uns llocs determinats a la Carta Astral. La Carta Astral o també anomenada Carta Natal, 
ens ensenya on trobem els astres el dia i l’hora en què vam néixer. També ens explica els astres, les 
cases i altres aspectes. 

En total hi ha deu astres entre els quals s’inclouen: 
- Sol: Representa la nostra consciència i la manera d’expressar les coses. Està regit per Leo. 
- Lluna: Representa l’estructura emocional de cadascú. Està regida per Càncer. 
- Mercuri: És la manera en què ens expressem en la nostra vida quotidiana i en les relacions. Està 

regit per Gèminis i Virgo. 
- Venus: Representa l’amor i la justícia. Ens ajuda a determinar la manera en què expressem afecte i/

o justícia. Està regit per Tauro i Libra.









- Mart: Representa l’energia que posem a les coses, la nostra iniciativa i la capacitat de decisió. Està 
regit per Àries. 

- Júpiter: Representa la sociabilitat i va més enllà de l’estrictament personal. Està relacionat amb els 
viatges, l’expansió… Està regit per Piscis i Sagitari. 

- Saturn: Representa la maduració, l’autocrítica i també el perfeccionisme entre d’altres. Està regit per 
Capricorn. 

- Urà: Representa l’originalitat, la revolució, la independència, la rebel·lia… Està regit per Aquari. 
- Neptú: Representa els somnis, la sensibilitat cap als problemes, la compassió… Està regit per 

Piscis. 
- Plutó: Representa el control emocional, la mort, les coses ocultes… Està regit per Escorpí. 

En canvi, les dotze cases representen diferents àrees de la vida. La casa on es troba un planeta indica 
on una persona manifesta la seva energia. Aquestes són les diferents cases:
- Casa 1/I: Indica l’ascendent, és el que representa diferents experiències que crearan la nostra 

personalitat.
- Casa 2/II: Són els recursos dels quals disposem, ja siguin materials o bé intel·lectuals.
- Casa 3/III: Representa la ment concreta i s’associa a la forma de pensar i comunicar-se.
- Casa 4/IV: És la casa de la llar i la família. Parla de la relació amb els pares i la imatge que tenim 

d’ells.
- Casa 5/V: Parla dels amors sense compromisos, del tipus de persona que ens atrau i com 

l’enamorem. 
- Casa 6/VI :Representa el nostre comportament i l’actitud en els treballs i cap als nostres companys o 

caps.
- Casa 7/VII: Representa la forma amb la qual establim contacte amb el “TU ETS”, oposat al “JO 

SOC”. També és la casa dels enemics declarats de les separacions i del tracte amb el públic. 
- Casa 8/VIII: Està relacionada amb la mort i amb la nostra actitud davant de la situació. Però també 

amb la resurrecció i la transformació.
- Casa 9/IX: S’assocía tant a viatges llargs, a l’estranger i llocs llunyans com a estudis superiors i 

filosofia, religió o espiritualitat. 
- Casa 10/X: Representa l’autoritat i el poder, a les persones que ho duen a terme i la nostra actitud 

davant d’elles. 
- Casa 11/XI: Està relacionada amb les amistats, grups o associacions de què formem part. Amb la 

integració i la vida social i amb mestres o persones de què podem aprendre. 
- Casa 12/XII: S'associa a les malalties cròniques, tancaments, reccessos prolongats. Hospitals, 

presons i monestirs. 

També tenim els asteroides. En total n’hi ha cinc i són els següents: 
- Quión: Simbolitza el que nosaltres podem arribar a fer la resta però no per nosaltres mateixos.  
- Ceres: Simbolitza la productivitat i també la producció i la distribució de productes.
- Pales: Es relaciona amb la capacitat artística i la intel·ligència creativa. També amb l’eficàcia, la 

utilitat i el perfeccionisme.
- Juno: Està principalment relacionada amb la capacitat que tenim de compromís, la gelosia i la 

lleialtat.
- Vesta: Està relacionada amb el detallisme, la precisió, la plenitud, la integritat.












A la Carta Astral també podem trobar altres aspectes importants:
- Lilith o Lluna Negra: Aquesta posició representa allò que no s'expressa, el costat fosc de la 

personalitat, si més no també els talents que podem tenir.
- Ascendent o AC: L’ascendent ens “determina”, en part, la forma de portar la roba, l’estil i algunes 

característiques físiques determinades per cada signe.
- Mig cel o MC: El mig cel representa el signe que es trobava en el moment més alt del vostre 

naixement.

Aquestes són les constel·lacions de cada signe:















Primers auxilis
Carla Rodríguez, Carla Parodi i Clara Giménez

Per començar amb els primers auxilis hem de conèixer el seu 
propòsit, que és mantenir a la persona agreujada amb vida. 
Aquesta persona l’anomenarem víctima i la persona que l’ajuda 
socorrista. 

CADENA DE SOCORS ( SOS )  
La cadena de socors és tota aquella atenció que cal proporcionar a 
una víctima i el mateix socorrista. Per a qualsevol atenció cal seguir un protocol d’actuació universal. 
Les fases d’aquest protocol són: 
- Protegir: Vetllar per la seguretat de la víctima que s’ha de socórrer i la pròpia vida del socorrista. 

Hem de comprovar que l’entorn de l’accidentat és bastant segur. 
- Avisar: Abans de realitzar qualsevol actuació sobre la víctima cal avisar amb urgència als serveis 

d’emergència. Si ets menor d’edat, s’ha d’avisar a un adult. Quan s’avisi, cal indicar el nostre nom, 
el lloc de l’accident i la seva adreça, edat i gènere de la víctima i descriure què li passa. En tot 
moment s’ha de parlar amb veu alta i clara. És molt important que sempre que hi hagi una 
emergència es truqui al 112, que és la central que gestionarà l’ajuda que es necessiti en cada 
moment; aquesta ajuda pot incloure els bombers, la policia o els sanitaris.  

- Socórrer: Realitzar l’actuació necessària per a cada situació.  

EXPLORACIÓ PRIMÀRIA 
S’han d’explorar els signes vitals, que inclouen la consciència, la respiració i el pols. 
- Consciència: Per saber si la víctima està conscient cal fer-li preguntes de 

forma constant.  
- Respiració: La respiració es pot comprovar de dues maneres. Es pot 

posar la galta de la cara a les vies aèries de la víctima per comprovar si 
respirar, o bé se li pot mirar el tòrax, si puja i baixa. Si respira, cal mirar-li el 
pols. En cas que no respirés, se li ha de fer la RCP. 

- Pols: Per mirar si la víctima té pols se li pot mirar el pols radial, al braç, o 
el pols caròtic, al coll. 

EXPLORACIÓ SECUNDÀRIA 
Un cop completada l’exploració primària, cal comprovar les ferides 
i/o les lesions. Per a això, cal posar la víctima en posició de 
Decúbit Supí. 
- Consciència: Es comprovarà l’estat de consciència de la 

víctima observant-li les pupil·les, si estan dilates o contreta. 
- Respiració: Es comprovarà l’estern com a punt de referència. 

S’han de mirar els cicles de respiració. 
- Pols: S’ha de mirar si el pols de la víctima està entre les xifres normals per descartar la taquicàrdia 

o la bradicàrdia.


























EXPLORACIÓ DE FERIDES I LESIONS 
S’han de mirar possibles ferides i/o lesions que pugui tenir la víctima. Cal observar el cap i el coll i fer 
una exploració amb palpació del tòrax, l’abdomen i les extremitats superiors i inferiors; en aquest 
ordre.

Animals marins
Paula Ubach

Hi ha molts animals en perill d’extinció com a conseqüència de l’acció i l’avarícia de l’ésser humà. 
Aquests són alguns animals marins que malauradament es troben en aquesta situació. 

BALENA: Les balenes són una família de cetacis. Aquests animals 
poden viure fins a 70 anys, també poden mesurar 14 o 15 metres 
de longitud i pesar 23 kg. La caça de les balenes, els productes 
que s'obtenen de les balenes, com la carn, el greix i l’oli, és un dels 
motius perquè estan en perill d’extinció. 

TORTUGA: Les tortugues són una família de rèptils caracteritzats per 
la seva closca que els protegeixen els seus òrgans interns. Les 
tortugues poden pesar 700 kg i poden tenir una longitud de 1,8 o 2,2 
m. Té una vida màxima de 20 o 30 anys.
La principal causa per la qual estan en perill d'extinció és la pesca, 
suposa una gran amenaça per a les tortugues marines. Però també 
moren pels seus ous, carn, pell i closca, que són productes molt 
buscats en alguns mercats.

TAURÓ BALENA: El tauró balena és una espècie d’elasmobranqui, que 
té una longitud de 5,5 o 10 m i pot pesar uns 19.000kg. S'alimenta de 
plàncton i d'ous de peixos.
Una de les raons per les quals estan en perill d'extinció és el consum de 
carn i la sobrepesca, perquè moltes vegades queden atrapats en les 
xarxes que s’utilitzen per pescar altres animals marins. 

DOFÍ D’AIGUA DOLÇA: El dofí d'aigua 
dolça és una espècie de mamífer cetaci odontocet de la família Iniidae. La 
raó per la qual està en perill d'extinció és per la caça, ja que l'oli és un 
dels productes que s’obté del dofí aigua dolça i està molt buscat.















Els nous cotxes
Oscar Campano, Marc Iglesias i Dmitriy Lonin

Han sortit al mercat nous models de cotxes. Si us l’heu de canviar, avui us portem una comparativa 
per posar-vos més fàcil la vostra tria. 

FIAT PANDA: El Fiat Panda és un petit utilitari que es comercialitza amb una única carrosseria de 5 
portes, disponible a més amb motors tant de gasolina com híbrids o mild-hybrid amb etiqueta ECO de 
la DGT. 

Aquestes són les seves dades: 
- Longitud: 3.653 m 
- Alçada: 1.551 m 
- Capacitat del maleter: 225 L 
- Potència: 70 CV 
- Consum: 3.9 L/100Km 
- Portes: 5 
- Places: 5 

Amb una carrosseria molt polivalent i un interior en 
què l'espai és la nota dominant, el FIAT Panda s'ofereix també amb una variant amb motor híbrid mild-
hybrid que permet reduir el seu consum en ciutat i gaudir dels avantatges de la etiqueta ECO de la 
DGT. 

També tens disponible el Fiat Panda amb diferents modalitats de compra, com el Fiat Panda de 
rènting des 232€ o totes les opcions de Fiat Panda de segona mà que hi ha disponibles a la seva 
pàgina web, passant per un Fiat Panda d'estoc / km0 amb fins a 12 mesos i menys de 2000 km. 

KIA PICANTO: Amb una carrosseria molt compacta i alhora simpàtica pel que fa al disseny, el Kia 
Picanto es postula com un vehicle 100% urbanita, perfecte per a desplaçaments per ciutat gràcies a la 
seva maniobrabilitat i el seu espai a bord. A més, el seu equipament és més que suficient per al dia a 
dia, resultant un vehicle molt apte per a, fins i tot, viatges de mitja distància. 

Aquestes són les seves dades: 
- Longitud: 3.653 m 
- Alçada: 1.551 m 
- Capacitat del maleter: 225 L 
- Potència: 70 CV 
- Consum: 3.9 L/100Km 
- Portes: 5 
- Places: 5 

Hi ha diferents modalitats de compra, com el Kia Picanto de 
rènting des 219 € o totes les opcions de Kia Picanto de segona mà disponibles a la pàgina web, 
passant per un Kia Picanto d'estoc / km0 amb fins a 12 mesos i menys de 2000 km.















DACIA SPRING ELÈCTRIC: El Dacia Spring és un model 100% elèctric produït a la Xina que destaca 
sobretot pel seu preu molt ajustat i una motorització amb una potència inusualment baixa en els temps 
actuals. Amb ajudes té una tarifa gairebé imbatible. 

Aquestes són les seves dades: 
- Longitud: 3.734 m 
- Alçada: 1.516 m 
- Capacitat del maleter: 270 L 
- Potència: 45 CV 
- Portes: 5 
- Places: 4 

El Dacia Spring arriba com el primer cotxe 100% elèctric de la 
signatura romanesa, que busca assentar-se com el cotxe elèctric 
més barat i assequible del mercat. Sense cap dubte, un objectiu molt temptador, tot i que sacrifica 
alguns aspectes per poder catalogar-se com a tal. I és que malgrat que gaudirem del distintiu ZERO 
de la DGT i de tots els seus avantatges, a trets generals el Dacia Spring és un cotxe humil. Les seves 
qualitats interiors estan lluny de les de molts dels seus rivals més propers així com la qualitat de 
rodament; encara que això no impedeix que sigui un cotxe idoni per cobrir trajectes urbans. 

DACIA SANDERO: El Dacia Sandero és un utilitari disponible en carrosseria de 5 portes. És un cotxe 
digne i barat. 

Aquestes són les seves dades: 
- Longitud: 4.088 m 
- Alçada: 1.499 m 
- Capacitat del maleter: 328 L 
- Potència: 67-101 CV 
- Consum: 5.3-7.4 L/100Km 
- Portes: 5 
- Places: 5 

Sense dubte és un dels vehicles més populars del 
mercat. És un cotxe urbà de cap a peus, amb cert toc "low-cost" que, alhora, li proporciona aquest 
encant dels vehicles més senzills. El seu disseny, però, està més elaborat tant a l’interior com a 
l’exterior, comptant amb un habitacle molt capaç en termes d’espai. A més, està bastant ben equipat. 

El Dacia Sandero està disponible amb diferents modalitats de compra, com el Dacia Sandero de 
rènting des 197 € o totes les opcions de Dacia Sandero de segona mà que hi ha disponibles a la 
pàgina web, passant per un Dacia Sandero d'estoc / km0 amb fins a 12 mesos i menys de 2000 km.





















MITSUBISHI SPACE STAR: El Mitsubishi Space Star és un cotxe urbà de 5 portes que es 
comercialitza amb dues úniques versions d'equipament tancat, però molt completes. 

Aquestes són les seves dades: 
- Longitud: 3.845 m 
- Alçada: 1.505 m 
- Capacitat del maleter: 209 L 
- Potència: 71 CV 
- Consum: 4.9-5.5 L/100Km 
- Portes: 5 
- Places: 5 

El seu disseny no és el més atractiu i la seva dinàmica no és la més esportiva, però el petit urbà 
japonès és una gran opció per a aquelles persones que busquen un cotxe honest, sense 
complicacions mecàniques i que, a més, si parlem d’equipament no “regateja”.

Oscar Campano, Marc Iglesias i Dmitriy Lonin

Eminem
Eminem es el nombre artístico de Marshall Bruce Mathers, nacido en 
Kansas City el 17 de octubre de 1973. El nombre de Eminem proviene de la 
unión de ambas iniciales, M&M, pronunciado en inglés. Su infancia no fue 
fácil. Vivió en varios estados con su madre, Deborah Mathers-Briggs, hasta 
que se instalaron en los suburbios de Detroit, cuando él tenía doce años.
El joven Marshall creció muy apegado a su abuela, Betty Kresin. Eminem 
tiene un hermano quince años menor, Nathan. Tenía un amigo íntimo de la 
infancia al que le llamaban tío Ronnie, de su misma edad. A principios de los 
años noventa, Ronnie, con tendencias depresivas, se suicidó. Este episodio 
provocó la ruptura definitiva de las relaciones de Marshall con su madre 
puesto que ella estaba saliendo con Ronnie, cuando ésta lo responsabilizó del suicidio.

A los catorce años de edad, Marshall empezó a salir con 
Kimberley Anne Scott, otro personaje central en el mundo de 
Eminem. En 1996 tuvieron a su hija Hailie Jade Mathers, el 
principal objeto de adoración de Eminem y por cuya custodia 
ha emprendido agrias batallas legales con Kim. En cada 
disco, en cada letra, desmenuza sus propias vivencias, desde 
su infancia hasta el momento en que pisa el estudio de 
grabación. Muchas de sus canciones tratan, por ejemplo, de 
la experiencia de ser padre, aunque en otras piensa cómo ha 

llegado a odiar tanto a Kim o a su madre. 
Marshall empezó a rapear durante sus años escolares, animado por su inseparable amigo Ronnie. 
Estrenó su nombre de guerra, Eminem, en el disco Infinite, publicado en 1996 por un sello 
independiente.












El tema “Just don’t give a fuck” se convirtió en un éxito en las radios alternativas y Eminem participó 
como invitado en el éxito Five Star Generals, de MC Shabaam Sahdeq, y en discos de Kid Rock y 
Missy Elliott. Fue también su primer gran éxito de ventas, acompañado por el escándalo de la 

denuncia que le interpuso su madre, quien lo acusó de provocarle 
trastornos emocionales y daño a su reputación por los comentarios 
ofensivos que le dedicó ante la prensa. 
Su siguiente álbum, “The Marshall Mathers LP”, debutó en el número uno 
de ventas de Estados Unidos en mayo de 2000. “The Eminem show” 
debutó en el número 1 de ventas en Estados Unidos y Europa, lanzado 
por el controvertido videoclip de Without me, en que aparecía disfrazado 
de Osama bin Laden. La banda sonora de la taquillera película Ocho 
millas, dirigida por Curtis Hanson , fue otro éxito e incluso ganó un Óscar 
a la mejor canción. 

Estas son algunas curiosidades sobre Slim Shady, o más conocido como 
Eminem: 
- El personaje “Slim Shady” se le ocurrió mientras estaba en el lavabo.

- “The Marshall Mathers LP” se iba a llamar originalmente “Amsterdam” 

ya que grabó gran parte del álbum en la capital holandesa.
- El único libro que Eminem ha leído al completo es “I Make My Own 

Rules” de LL Cool J.
- Eminem suspendió noveno de High School, 4º de ESO, tres veces, 

después de abandonar la escuela.
- Antes de ser reconocido, Eminem dejó el rap durante seis meses 

después de que entraran a robar en su casa por quinta vez.
- Eminem no hace largas giras porque suponen un peligro para que 

vuelva a la adicción.
- Eminem compuso “Lose Yourself" en una toma mientras estaba en el set 

de rodaje de “8 Millas”. 
- Dr. Dre sabía que “The Real Slim Shady” iba a ser un éxito cuando sus hijo empezó a cantar el 

estribillo.
- Eminem tiene su propia discográfica llamada Slim Shays Records, al igual que su propio canal de 

radio.
- Eminem fue quien dio a conocer a 50 cent, puesto que él mismo dijo que 50 tenía mucho talento. 

Nadie quería a 50 cent por la experiencia traumatica que habia pasado recientemente por miedo a 
que pudiera pasar otro incidente parecido.












Oscar Campano, Marc Iglesias i Dmitriy Lonin

50 Cent
El raper va créixer en una família fragmentada, amb pares absents, en 
barris perillosos i va estar a res de morir perquè va rebre nou trets, un 
d'ells a la cara. "Un fragment de la bala va danyar la meva llengua i va 
afectar una mica la manera en què parlo i rapejo", va revelar 50 Cent al 
programa de Graham Norton. 
Va ser pràcticament criat per la seva àvia perquè la seva mare era traficant 
de drogues i va morir quan ell tenia només 8 anys. Va tenir un pare absent, 
fins i tot en l'escena de la seva pel·lícula autobiogràfica, confessa que quan 
el van apuntar a la cara i va pensar que la seva vida acabaria, sense cap 
lògica, només pensava en què el seu pare absent aparegués per salvar-lo. 
El seu sobrenom es deu al fet que una moneda d'aquesta quantitat que portava a la bossa de la seva 
camisa va evitar que la bala li impactés al pit. La seva adolescència va ser una etapa fosca perquè, com 
la seva mare, va començar a traficar amb drogues quan només tenia 12 anys i va formar part d'una 
banda. Va ser també en aquest període en què va començar a rapejar, però la seva gran oportunitat 
artística no va arribar fins el 2002, quan Eminem i Dr. Dre van descobrir la seva música i van incloure un 
dels seus temes a la cinta “8 Mile”. 

L'any 2002, el raper Eminem va escoltar una còpia de “¿Guess Who's 
Back ?”, qui va quedar impressionat fins al punt que va decidir convidar a 
50 Cent a Los Angeles, on va ser presentat a Dr. Dre. 
Després de signar un contracte amb Shady Records i amb Aftermath 
Entertainment, 50 Cent va llançar el mixtape "No Mercy, No Fear", el qual 
va incloure la pista «Wanksta», que va ser posada per Eminem a la banda 
sonora de 8 Mile. Així va ser com Eminem va donar-li l'oportunitat de poder 
brillar en la indústria musical, ja que l'assumpte del tiroteig ningú no volia 
apropar-se-li. 
Al febrer de 2003, 50 Cent va llançar al mercat el seu àlbum debut titulat 
"Get Rich or Die Tryin". La cançó principal de l'àlbum i la que més va sonar 
va ser «In da Club», aconseguint arribar a la posició número 18 de les 100 
millors cançons de hip-hop de tots els temps de VH1. També va trencar el 
rècord de Billboard com la cançó més escoltada en la història de la ràdio 
en una setmana. 

Al març de 2005, va sortir a la venda l'àlbum "The Massacre", el qual va vendre més de 1.1 milions de 
còpies en els primers quatre dies. Amb aquest disc, 50 Cent va aconseguir el número 1 en el Billboard 
200 durant sis setmanes i va ser el primer artista a tenir tres senzills en el top 5 de Billboard la mateixa 
setmana, amb «Candy Shop», «Disc Inferno» i «Ho We Do ». 
Va estar en la posició número 2 del Billboard 200, després de vendre 691.000 còpies la primera 
setmana. 
El 18 de maig de 2009, va treure la cançó titulada «OK, You'r Right» produïda per Dr. Dre, la qual va ser 
inclosa en l'àlbum "Before I Self Destruct" com a primer senzill oficial. Aquest mateix any el raper va 
aparèixer a la nova temporada de “VH1 Behind the Music”. 
El 16 de novembre de 2011, va llançar a internet la seva cançó «Outlaw», el va ser produït per Cardiak.












Oscar Campano, Marc Iglesias i Dmitriy Lonin

Polo G
Taurus Tremani Bartlett, mejor conocido como Polo G, 
es un rapero, cantante y compositor estadounidense. 
Se dio a conocer en 2018 con los sencillos “Welcome 
Back” y “Finer Things” y en 2019 salió su álbum debut 
“Die a Legend” con el exitoso “Pop Out”. En 2018, 
mientras estaba privado de la libertad, Polo G comenzó 
a ganar notoriedad gracias a los lanzamientos de 
“Welcome Back”, “Never Cared” y el exitoso hit “Finner 
Things”. Con el vídeo de este último, Polo G fue 
tendencia en la plataforma y a partir de entonces no 
hizo más que ganar popularidad.
Cuando Polo era un adolescente no hacía más que meterse en problemas, tanto así que llegó a pisar 
varias veces distintos reformatorios, pero la música lo hizo alejarse de la calle.
Gracias al éxito de estas producciones, Polo G fue fichado por Columbia Records en diciembre de ese 
mismo año. La fama no se hizo esperar, en enero de 2019 Polo G alcanzó el éxito con el lanzamiento 
de “Pop Out”, en colaboración con Lil Tjay. Polo comenzó el 2020 con el lanzamiento del exitoso hit 
“Go Stupid”, una colaboración con los raperos NLE Choppa y Stunna 4 Vegas, que fue 60 en el 
Billboard Hot 100. En mayo apareció su segundo álbum de álbum de estudio, “The Goat”, debutando 
en el número 2 del Billboard 200.

Algunas canciones del álbum consiguieron entrar al 
Billboard Hot 100, entre estas “Flex”, su colaboración con 
Juice WRLD y Be Something con Lil Baby. Martin & Gina, 
Beautiful Pain, “21” y “No Matter What”, también formaban 
parte del álbum.
El viernes 11 de junio de 2021 se estrenó el nuevo álbum 
de Polo. Este nuevo álbum se llama “Hall Of Fame", y 
contiene colaboraciones con artistas comoThe Kid LAROI, 
Lil Durk, Lil Wayne, Roddy Ricch, Nicki Minaj, DaBaby, 
Young Thug, Rod Wave, Pop Smoke, Fivio Foreign, G 
Herbo, Scorey. Este álbum ha sido producido por Wheezy, 
AXL BEATS, CashmoneyAP, WIZARDMCE, Fizzle, Ben 
Billions, SephGotTheWave, Yung Fuel, 1040, Tahj Money, 

Dmac, Taz Taylor. Las discográficas responsables de esta obra maestra han sido Sony Records y 
Columbia Records.
Se puede decir que este álbum ha sido lanzado como continuación del anterior, “The goat".






Oscar Campano, Marc Iglesias i Dmitriy Lonin

Lil Loaded
Dashawn Robertson, nacido el 1 de agosto del 2000 y más conocido 
como Lil Loaded, es un rapero, cantante, compositor y personalidad de 
Internet estadounidense. Saltó a la fama después de que el Youtuber, 
Tommy Craze subiera un video de reacción a Youtube de su canción 
"6locc 6a6y". En 6 meses, la pista tenía más de 30 millones de 
reproducciones en varias plataformas, incluidas Spotify, YouTube, 
Soundcloud, y Apple Music. 
Robertson nació en San Bernardino, California, pero después de su 
nacimiento, su familia se mudó a Dallas, Texas. Se unió a Los Crips a 
una edad temprana y comenzó a involucrarse en actividades ilegales. 
Cuando tenía 15 años, su hermano mayor murió tras recibir un disparo. 
Roberston comenzó a rapear a finales de 2018 y se hizo famoso cuando Tommy Craze subió un video 
de reacción en Youtube a su canción "6locc 6a6y". Después de esto, su fama comenzó a aumentar y 
el rapero empezó a tener más presencia en Soundcloud, Youtube y Spotify. Lanzó su álbum "6locc 
6a6y" en el 2019 y "A Demon in 6lue" y "CRIPTAPE" en el 2020. 
El 25 de octubre de 2020, Robertson se entregó al Departamento de Policía de Dallas después de 
disparar y asesinar a Khalia Walker, de 18 años, mientras filmaba un videoclip en donde portaban 
armas de fuego. Ambos eran mejores amigos y cuando empezaron a grabar tenían los dos las armas 
cargadas. Cuando Lil Loaded sacó la pistola para enseñarla en el videoclip se le disparó, impactando 
en una zona sensible del cuerpo de su mejor amigo, viendo cómo su hermano de la calle moría 
lentamente desangrado. Ellos dos pertenecían a la banda de Los Cryps, una banda rival de Los 
Bloods, por eso siempre llevaban armas cargadas. Claramente, en sus canciones, se puede observar 
que él vivía el estilo de las bandas americanas. 
Tras esto pasó varios meses en prisión pero luego salió fajo fianza abonando una suma total de 75 mil 
dólares.  
Cuando sucedieron estos hechos, el rapero estuvo varios meses estancado sin poder hacer música, 
pero su canción “Glock baby” cada vez se hacía mas famosa. 
Trájicamente, el pasado lunes 31 de mayo se dió a conocer la noticia de que el rapero americano Lil 
Loaded había fallecido; con tan solo 20 años, el artista se suicidó. Al principio se creía que lo habian 
matado en un enfrentamiento entre bandas, pero el abogado desmintió esto y afirmó que él se suicidó 
con un disparo. Ahora se están investigando las causas pero un muy buen amigo suyo ha publicado 
varias historias en Instagram explicando que el suicidio se debió a causas como la infidelidad de su 
novia, con quien llevaba más de 5 años de relación, y el trauma que llevaba con él por los hechos 
sucedidos con el que era su mejor amigo.  
Lil Loaded había publicado unos dias antes un texto en una historia de Instagram deseando que Dios 
se apiadara de él y dándole las gracias de haber podido vivir y haber podido conocer gente buena en 
su vida.  
Por último, nos gustaría dar un mensaje a toda esa gente que piense en hacer este tipo de cosas. 
Esta no es la solucion a ningún problema, es el camino fácil que no tiene ninguna salida y lo único que 
provocas al hacer eso es no poder ver nunca más la luz del Sol ni escuchar ni tocar nunca más a tus 
familiares y seres queridos; aparte del sufrimiento que pasarán familiares y amigos si cometes 
suicidio.
































Víctor Modenes i Albert Domínguez, setens amb la 
selecció catalana 

Víctor Modenes i Albert Domínguez, del CN Terrassa, van contribuir amb 
la setena plaça de Catalunya en el Campionat d'Espanya sub-22, en 
modalitat olímpica, celebrat a Canals (València). Modenes i Domínguez 
van accedir a quarts de final en batre l'Aragó per 2 sets a 0 i perdre contra 
Canàries per 0 a 2. A quarts, la dupla local va perdre amb Canàries "B" 
per 2 a 0. Aquest resultat va situar Catalunya en el setè lloc de la 
classificació.

El projecte de la nova piscina coberta del CN Terrassa, 
en marxa

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez

El Club Natació Terrassa ha rebut aquesta setmana 
el projecte bàsic per a la construcció d'una nova 
piscina coberta de 34x25 metres, a mans de l'estudi 
d'arquitectura D'Aura Arquitectura. Aquesta nova 
piscina permet acollir qualsevol partit de waterpolo 
masculí o femení, així com competicions de natació 
en piscina de 25 metres. També permet muntar dos 
camps de waterpolo de categories inferiors, un camp 
i nou carrils de natació o fins i tot 14 carrils de 
natació de 25 metres. Consta, també, d'una 
passarel·la transversal dins de l'aigua d'una 
amplada d'un metre.

Neix l’Acadèmia Atletrix
Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez

Després de mesos de treball, ahir es va anunciar la fusió 
de Forctis i Trix per formar l'Atletrix Academy. En l'acte 
celebrat a la pista 1 de l'Atlètic es va presentar la nova 
aposta del club per seguir millorant la formació en les 
etapes inferiors en col·laboració amb Trix Tennis, 
acadèmia centrada en l'alt rendiment.



























Polítics, futbolistes i artistes en contra de la Superlliga 
La superlliga és una competició de clubs europeus, independent de les lligues nacionals o les 
competicions europees impulsades per la UEFA, com la Champions League, l’Europa League i la 
Supercopa d’Europa. És un campionat semitancat que, de moment, compta amb 12 clubs fundadors 
que t indr ien garant ida la seva par t ic ipac ió 
independentment dels resultats esportius. A ells es 
podrien sumar tres clubs convidats, com el PSG, el 
Bayern de Munich i el Borussia Dortmund, tot i que 
encara està per confirmar-se. Els altres cinc equips es 
classificarien cada any per poder participar en aquesta 
competició o  rebrien invitacions. 
Les dues organitzacions de fútbol europees més 
potents, la UEFA i la FIFA, van amenaçar els equips 
participants de la Superlliga amb expulsar-los de les 
seves competicions (Champions League, Lligues 
Nacionals, Mundial, Eurocopa; en cas del Mundial i 
l’Eurocopa serien els jugadors els que serien expulsats).
Aquesta competició ha generat molta polèmica, fent que, fins i tot, futbolistes, polítics i artistes critiquin 
aquesta idea en públic, descrivint-la com “la mort del futbol”. Actualment l’inici d’aquesta competició no 
és cap opció viable.

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez

El Barça femení, tricampiones

Oscar Campano, Marc Iglesias i Dmitriy Lonin

El primer equip de futbol femení del FC Barcelona ha 
conquerit les tres principals competicions esportives en 
què ha participat. D’aquesta manera, les noies del Barça 
femení s’han convertit en el primer equip espanyol femení 
a guanyar una Champions i a aconseguir un triplet. 
Aquesta fita suposa un moment històric per a les noies del 
Barça i per al futbol femení. Les culers han aconseguit 
proclamar-se campiones de la Lliga Primera Iberdrola, 
amb molta diferència respecte a les segones classificades, 
campiones de la Copa de la Reina i de la UEFA Women 
Champions League, amb un 0-4 contra el Chelsea; 
concloent així una temporada per emmarcar.




















L’actualitat a la NBA 
Actualment a la NBA estem vivint l’etapa de la post-temporada, els playoffs, amb la 
primera ronda ja decidida. 

Els playoffs han portat una sorpresa per a alguns equips. Els 
actuals campions de la lliga, els Lakers, han sigut eliminats pels 
Suns, amb un resultat de 4-2 en contra. Això ha estat a causa de 
la lesió d’una de les estrelles, Anthony Davis, qui es va lesionar al 
quart partit de l’eliminatòria. En aquell moment els Lakers tenien 
l’eliminatòria a favor amb un resultat d’1-2. 
La resta de partits de la ronda no hi ha hagut tanta igualtat, tots 
han estat resultats de 4-1, 4-0 i un altre 4-2 a part del cas dels 
Lakers, entre el Portland i el Denver. Finalment el Denver va 
passar de ronda. 

Una serie molt igualada va ser la de Dallas vs Clippers, on va jugar un espectacular Luka Doncić anotant 
250 punts en 7 partits. Tot i així, els Clippers van acabar guanyant la serie amb un també impressionant 
Kawhi Leonard.  
En definitiva els equips que es van classificar van ser: els Denver, els Suns, els Clippers, els Jazz, Bucks, 
els 76ers, els Nets i els Hawks.

Ian García

L’Atlético de Madrid, campió de La Liga Santander
Oscar Campano, Marc Iglesias i Dmitriy Lonin

La Liga Santander ha acabat amb l’Atlético de Madrid 
proclamant-se campió de la competició. Els colchoneros 
es van imposar al Valladolid 2-1, aconseguint els punts 
que li mancaven després d’una temporada molt 
competida. El Reial Madrid també guanyada 2-1 davant 
del Vila-real, però la victòria dels del Cholo els deixava 
sense el títol de lliga.

El Chelsea conquereix Europa
Oscar Campano, Marc Iglesias i Dmitriy Lonin

El passat 29 de maig es van enfrontar el Chelsea i el 
Manchester City per la Champions League, una final molt 
esperada. El partit va estar molt igualat, però un solitari gol 
dels Blues va donar el tan anhelat títol al Chelsea, qui es va 
proclamar campió d’Europa.





















Claudia Castaño 

Anne with an E 
Anne With an E és una serie de Netflix que consta de 3 temporades. Està 
basada en els famosos llibres de Lucy Maud Montgomery “Ana de las 
Tejas Verdes”. Aquesta sèrie, però, no explica la història sencera ja que 
van cancel·lar el programa; però sí una part adaptada i amb petits i nous 
detalls afegits per part dels guionistes.
Els guionistes han afegit personatges nous com en Jerry Banyard, ajudant 
a la granja d’en Matthew Cuthbert, el Cole MacKenzie, futur amic de 
l’Anne, la Ka’kwet, qui aporta una història sobre els indígenes a finals del 
segle XIX.
Aquesta serie, no només personifica els llibres de l’Ana, sinó que també 
ensenya la realitat d’aleshores en aspectes com el racisme o el masclisme. 
Alguns personatges principals són l’Anne Shirley, la Diana Barry, el Gilbert 
Blythe i la Ruby Gillis.

Els 100 
Els 100 és una sèrie de Netflix, que compta amb sis temporades i una 
sèptima que encara no està disponible a la plataforma.  
Aquesta sèrie està basada en el llibre “The 100”, que va sortir l’any 
2014, i l’última temporada disponible és del 2019. 
Aquesta història comença quan 100 criminals adolescents són enviats 
des de l’Arca, la nau on suposadament viuen els últims humans, fins a 
la Terra per esbrinar si és habitable després de quasi cent anys a 
causa de la radiació ocasionada per la Guerra Nuclear.  
Els protagonistes aconsegueixen sobreviure però hi apareix una nova 
adversitat. Seran els únics humans? Hi podran sobreviure? Què ha 
sigut de la Guerra Nuclear? 
Alguns personatges principals són la Clarke Griffin, el Bellamy Blake, 
l’Octàvia Blake, la Raven Reyes i el John Murphy. 

Claudia Castaño





















Rocío. Contar la verdad para seguir viva 
El 21 de març de 2021 Rocío Carrasco Mohedano, 
la filla de Rocío Jurado i de Pedro Carrasco, va 
estrenar una serie-documental a Telecinco sobre la 
seva dolorosa vida, sota el títol de “Rocío, contar la 
verdad para seguir viva”. 
Després de 25 anys de silenci, ho ha explicat tot. 
Des del maltracte psicològic i físic que va patir per 
part d’Antonio David Flores Carrasco, el seu 
exmarit, fins la capacitat que va tenir aquest home 
de manipular els seus dos fills, Rocío i David 
Flores, en contra seva, causant que la seva filla 
Rocío arribés també a maltractar-la física i psicològicament. Aquests fets han provocat que Rocíito 
porti 10 anys amb tractament psiquiàtric i psicològic per un síndrome ansiós depressiu moderat i greu 
cronificat en el temps.  
La Rocio Carrasco afirma que ella mai ha deixat d’estimar als seus fills malgrat tot el que ha passat. 
El passat 21 d’abril de 2021, la Rocío Carrasco va aparèixer en directe al seu propi programa per 
resoldre tots els dubtes que havien anat sorgint amb la primera part de la serie-documental. Uns dies 
abans la seva filla, Rocío Flores, li va dirigir aquestes paraules: “Mamà, a tus hijos no te los ha 
arrancado nadie, tus hijos están aquí. Cójenos el telefono, llámanos, queremos hablar las cosas 
contigo”. A això, la protagonista va respondre “No estic preparada per tornar a veure als meus fills, no 
vull tornar a caure en la mateixa depressió contra la qual fa 10 anys que lluito”. 
Com acabarà tot aquest conflicte familiar? 

Mar Gonzalez

Chase Stokes 
Chase Stokes és un actor molt conegut pel seu paper com a John 
B. a la serie de Outer Bank. Ell va néixer el 16 de setembre de 
1992 i viu a Los Àngeles. També ha estat model per a Abercrombie 
& Fitch. L’actor jugava a hoquei sobre gel i s’hi volia dedicar 
professionalment, però ho va haver de deixar a causa de diferents 
lesions que va patir. 
En Chase Stokes ha protagonitzat series com Tell me your secrets, 
Outer banks, The first, Between waves, Stranger things, One of us 
is lying, Lost Island, Base, Daytime divas, Dr. Bird’s advice for sad 
poets i The beach house.  
També, el Chase va fer un curtmetratge mentre era un estudiant, 
Lost Island al 2014. Més tard, al 2015, va sortir a la televisió amb la 
serie Base, i després al 2016 va sortir a Stranger Things. Al 2017 
va sortir a la serie de Daytime divas i al 2020 va aconseguir el seu 

paper per a la serie de Outer Banks. 

Claudia Maldonado







Tom Holland 
Thomas Stanley Holland és un actor, ballari i cantant anglès, 
que va néixer l’1 de juny del 1996 a Kingston Upon Thames. 
És el fill del Dominic Holland, monòleg còmic i escriptor, i de 
la Nicola, fotògrafa.Té tres germans, el Paddy Holland, amb 
16 anys, i els bessons Sam i Harry Holland, amb 22 anys. 
És conegut pel seu paper a Spider-Man, encara que també 
ha sortit a Lo imposible, El diablo a todas horas, En el 
corazón del mar i Wolf Hall, entre d’altres. 
Ell va anar a l’escola Donhead, on es va iniciar com a actor i 
ballarí amb les representacions teatrals escolars. Més tard va 
estudiar a l’institut Wimbledon College. Es va interessar pel hip 
hop i es va formar en interpretació al Brit School of Performing Arts.  
En Tom Holland va aconseguir el paper de Michael per a una versió teatral de Billy Elliot en el 
2008. Va fer el salt a la pantalla gran amb un paper més protagonista, com a Lucas a Lo 
imposible el 2012; aquesta és una pel·lícula basada en fets reals. Un any després va ser el co-
protagonista de la pel·lícula Mi vida ahora. 
Durant anys va anar fent pel·lícules, però no va ser fins al 2017 que es va fer molt més conegut 
amb el paper de Peter Parker a Spiderman-Homecoming.

Núria Arenas


















Boulevard 
Boulevard és un llibre que està escrit per Flor M. Salvador. En un 
principi es va publicar el 2014, a una aplicació de lectura anomenada 
Wattpad (encara es pot llegir allà, però no està corregit), i finalment es 
va publicar físicament l’any passat (2020). És de gènere dramàtic, però 
també conté amor. Té 316 pàgines. 

Flor M.Salvador és una escriptora llatinoamericana que va escriure 
aquest llibre amb només setze anys. Ella mai no havia pensat que el 
seu primer llibre podia arribar a tenir tanta repercussió. Actualment té 
23 anys, va néixer el desembre de 1998. Ella va estudiar una 
llicenciatura de medicina.  

Aquesta és la sinopsis de Boulevard: “Luke y Hasley no eran el 
prototipo de la pareja perfecta, sin embargo ambos le pusieron 
definición a lo que ellos dos crearon.Una historia en donde dos 
adolescentes crean su propio Boulevard ante la llovizna que hay en sus corazones, con un cielo 
pintado de azul cálido en una parte y otra de un azul eléctrico, tiñéndose este por completo de un 
grisáceo completo.¿Quien dijo que después  de la tormenta sale el sol cuándo puede haber un 
rayo?”

Núria Gómez i Alexandra Màrquez

Núria Gómez i Alexandra Màrquez

Els jocs de la fam 
Els jocs de la fam és una saga que compta amb tres llibres, Els jocs de la fam, En flames i L’ocell 
de la revolta. Són novel·les de ciència-ficció escrites per la nord-americana Suzanne Collins. 

Aquest llibre està protagonitzat per la Katniss Everdeen, una adolescent 
que viu en un país postapocalíptic anomenat Panem. En aquest, es 
realitza un esdeveniment televisat, Els Jocs de la Fam, en què un nen i 
una nena de cadascun dels dotze districtes en que està dividt Panem, han 
de sobreviure en un lloc desconegut per a ells. Si volen sobreviure, han 
d’aconseguir els recursos suficients i matar els altres concursants. Guanya 
l’últim concursant que quedi viu.  

Suzanne Collins és una reconeguda escriptora nord-americana. S’ha fet 
mundialment coneguda per ser l’escriptora de l’exitosa saga de llibres “Els 
jocs de la fam”. Actualment té 58 anys i va néixer el 10 d’agost de 1962. A 
més dels jocs de la fam ha escrit diversos llibres més, com “La segunda 
profecia” o “La gran plaga”.





















Núria Gómez i Alexandra Màrquez

Tron de vidre  
Tron de vidre és el primer llibre d’una saga de fantasia creada per l’escriptora 
anglesa Sarah J. Maas. No tots els llibres de la col·lecció estan traduits al 
castellà. La colecció té vuit llibres: Tron de vidre, Corona de mitjanit, Hereva de 
foc, Reina d’ombres, Imperi de tempestes, Torre de l’Alba i Regne de cendra. 
Aquest llibre està protagonitzat per la Calaena, una assassina que ha estat tot 
un any fent treballs forçats en una mina de sal, on hi ha una presó del regne 
d’Adarlan. Un dia, el princep hereu la va convocar a una competició en què 
havia de guanyar a uns altres vint-i-tres assassins, guerrers i lladres que 
lluitarien per la victòria. Per a aconseguir-ho, havien d’enfrontar-se a diferents 
proves que podien arribar a ser mortals, i qui no les superés o les realitzés 
pitjor seria eliminat. 

Sarah J.Maas és una escriptora anglesa que destaca per la seva escriptura basada en la fantasia. 
Va néixer a Nova York el 5 de març de 1986. El seu primer llibre va ser publicat el 2012. Ella va 
escriure Trom de vidre amb setze anys.

Núria Gómez i Alexandra Màrquez

El príncep cruel  
El príncep cruel és el primer llibre d’una trilogia anomenada “Els habitants de l’aire”, escrit per 
l’escriptora Holly Black. Tot comença amb la nostra protagonista Jude, una noia que als set anys 

d’edat va viure com els seus pares eren assassinats i just després d’això va 
ser traslladada a la Cort Suprema del regne feéric. Deu anys després, el 
que ella vol, tot i ser mortal, és sentir que pertany a aquest lloc. Però la gran 
majoria dels habitants d’aquest regne repudien els humans. En específic el 
príncep Cardan, el fill més jove i cruel de l’alt rei. Per aconseguir fer-se lloc, 
s'haurà d'enfrontar a ell, però això li portarà conseqüències. Com a resultat 
es veurà capficada en els secrets i misteris del palau i també descobrirà la 
seva facilitat amb el vessament de sang. Alhora, una guerra civil amenaça 
amb arrasar la Cort Suprema i ella s’haurà de posar en perill i serà una 
peça clau en aquest conflicte. 

Holly Black és una escriptora nord-americana, nascuda el 10 de novembre 
del 1971. Els seus llibres més famosos són “Las crónicas de Spiderwick”, 

una saga que compta amb 5 volums, i també va escriure la saga “Magisterium” en col·laboració 
amb Cassandra Clare.





















Núria Gómez i Alexandra Màrquez

Harry Potter 
Harry Potter és una saga de fantasia escrita per J.K Rowling. En aquest, es descriuen les 
aventures d’un nen que està aprenent màgia. Durant la saga anirem veient com evoluciona la 
seva història, la d’un nen que no té pares, que viu amb els seus tiets i que és un mag. Encara que 
ell, això encara no ho sap.

La saga consta de set llibres:
- Harry Potter i la pedra filosofal.
- Harry Potter i la cambra secreta.
- Harry Potter i el presoner d’Azkaban.
- Harry Potter i el calze de foc.
- Harry Potter i l’ordre del fènix.
- Harry Potter i el misteri del príncep.
- Harry Potter i les relíquies de la mort. 

A més a més, hi ha un vuitè llibre, però aquest no està escrit per Rowling. 
Unes fans van decidir crear-lo i l’escriptora el va acceptar. 

J.K. Rowling és el pseudònim amb què Joanne Rowling signa els seus llibres. Va néixer el 31 de 
Juliol de 1965. És una escriptora, guionista, i productora de cinema britànica. Ha sigut coneguda 
mundialment gràcies a la famosa saga de llibres de Harry Potter.

Núria Gómez i Alexandra Màrquez

La cabanya 
La cabanya és un llibre escrit per Natasha Preston. En aquest, un grup d’adolescents se'n van a 
passar el cap de setmana a una cabanya enmig del bosc, on mai no hi passa molta gent. En el 

passat havien tingut diverses discussions al grup. Per això, a part de per 
passar-ho bé, un dels objectius era arreglar les seves diferències. 
Al dia següent, després d’una borratxera, troben dos cadàvers. Algú els havia 
assassinat, i la policia assegurava que la porta no havia estat forçada i per 
tant, el culpable era un d’ells. A partir d’aquell moment s’inicia una complicada 
investigació durant la qual es descobrirà que, encara que només hi ha un 
assassí, tots són culpables d’una manera o d’una altra. 

Natasha Preston és una escriptora britànica, nascuda el 5 de gener del 1988. 
És coneguda per escriure llibres d’intriga juvenil. Els seus llibres més 
destacats són La cabanya, El soterrani i L’anònim. 




















Núria Gómez i Alexandra Màrquez

Assassinat per a principiants 
Fa 5 anys l’estudiant Andie Bell va ser assassinada per la seva parella Sal 
Singh. La policia sap que és ell i els seus companys també ho saben. Però la 
protagonista Pippa, que ha crescut en aquest poble i està molt assabentada 
del tema, no creu que hagi sigut ell l’assassí. Aprofita per convertir aquest 
cas en el seu treball de final de curs, però el que no s’espera és el que 
trobarà després. Poc a poc començarà a descobrir secrets dels qui sempre 
han estat els seus companys, amics i veïns.
Si l’assassí es troba lliure, què serà capaç de fer en veure que la Pippa 
s’apropa a la veritat? Què farà per perjudicar-la? 
Aquest llibre té una segona part anomenada Desaparició per a experts. 

Holly Jackson és una escriptora britànica, nascuda el 1992. Acostuma a escriure novel·les de 
misteri. Els seus llibre més famosos són Assassinat per a principiants, Desaparició per a experts i 
A good girl’s guide to murder.

Núria Gómez i Alexandra Màrquez

Algú està mentint 
Una nova aplicació està perjudicant els estudiants de Bayview. Les filtracions sobre la seva vida 
privada s’escampen massa ràpid. L’aplicació creada per Simon Kelleher, un alumne de la mateixa 

institució, ha provocat malsons a molta gent. Però tot es torna molt seriós 
quan Simon Kelleher és assassinat en un càstig davant de les seves 
víctimes. Els quatre estudiants que es trobaven amb ell es converteixen en 
els màxims sospitosos de l’assassinat. Quines raons poden tenir per 
assassinar-lo? Qui és el culpable? 
Aquest llibre té dues parts més. 

Karen M. McManus és una escriptora nord-americana, qui acostuma a 
escriure llibres de ficció juvenil. És coneguda per haver escrit Algú està 
mentint i les seves continuacions.




























Ainhoa Bertolín

3- El monstre de colors

5- L’illa de l’avi

1- M’agradaria…

7- La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap

2- Estimat Bau

4- El gran libro de las emociones
6- La gran família de l’Elmer

8- En aquest conte no hi ha cap drac






 

Carla Rodríguez, Clara Giménez i Carla Parodi

LA VIDA 

La vida es una sola,
vívela paso a paso

y no dejes de hacer nada. 

No desperdicies los momentos 
más preciados porque son los 

que más recordarás. 
La muerte no duele, 

duele más la incógnita de saber 
como vamos a morir. 

No temas a tener que cerrar los ojos
después de todo, tenemos que cerrarlos

algun dia que los cielos se tornan oscuros.

Carla Rodríguez, Clara Giménez i Carla Parodi

TINTA EN EL PAPEL 

Una mente errática, 
un corazón apagado, 
una poeta estática y 
un papel asombrado. 

Un vacío real junto 
a un lleno irreal que 
mantiene a flote la 

poca cordura de un punto. 

Un punto silencioso que 
me hace pensar en la nada, 

un punto bullicioso que 
me saca de la nada. 

Sin saberlo me sumerjo 
en el frío de la noche, 

una noche oscura y en la 
que a un niño protejo.

En un cínico y oscuro silencio
escucho el susurro de mi mente
y la imagen de lo que presenció

una vaga rima sin potencia.

Una rima que poco a poco
muere en el lamento de una

dama, de la guitarra que toco
y una frágil lágrima que resbala.

Un cúmulo de gente que
me llena de vacío, sí, llena
de vacio, un vacio frenético

que a la vez es estático.

Mi tinta, con palabras enfurece, 
mi papel, con fuerza se retuerce, 

el sentimiento con furor resplandece 
y mi cruel mundo se estremece. 

Las palabras que con tinta grabo 
en una hoja de papel logran 
que el mundo tiemble bajo el 

poder de un pensamiento diferente. 

Solo deben saber que soy: 
una mente errática, 

un corazón apagado, 
una poeta estática y 
un papel asombrado.



 Oscar Campano, Dmitriy Lonin, Marc Iglesias

HISTÒRIA 

Quan jo era petit acostumava a anar a un parc, 

on just a la banda hi havia una casa 

abandonada. Sempre que la mirava m'aterria, 

clar jo era un nen petit i amb molta imaginació. 

Però a poc a poc aquesta por i aquest respecte 

a aquest lloc van anar desapareixent segons jo 

anava creixent. Així doncs, cada dia m'acostava 

més i més a aquest lloc sense sentir por per 

coses paranormals o dimonis; o aquest tipus de 

coses que tothom acostuma a pensar d'un lloc 

tètric quan és petit.

Paula Gabino

El cas és que un dia vaig decidir entrar a aquest lloc amb un amic. Ja tenia 16 anys i 

portava un munt de temps, des dels 8 anys, passant per aquella zona. Així doncs, havia 

escoltat parlar molt malament d'aquest lloc, que si abans era un restaurant on van matar a 

algú, que si era la casa d'una senyora que es va ofegar a la banyera quan intentava 

sobreviure a un incendi…

Quan vam entrar a la casa vaig sentir que cruixien molt els taulons de fusta que hi havia a 

terra. Vam anar travessant la casa lentament amb la meva llanterna, veient els quadres del 

lloc, entre d’altres objectes que mostraven que hi havia viscut algú. Per concloure aquest 

passeig per la casa vam visitar la segona planta. Aquesta no estava tan deteriorada, però 

quan vam anar a baixar per sortir de la casa vam decidir esperar-nos una estona a veure si 

sentíem veus dins de la casa com en els mites que s'havien creat d’ella.

"No pas res, camini cap a la porta” - vam sentir. I vam marxar de la casa amb por de seguir 

escoltant veus o que passés quelcom més. De sobte, vam veure una senyora que agafava 

un gat i ens vam espantar molt. No vam saber què fer i vam fugir cames ajudeu-me fins 

arribar a un lloc segur.

Mai més vaig tornar a aquesta casa tan temuda pel meu cos i el meu cervell.



Carla Rodríguez, Clara Giménez i Carla Parodi

PA DE PLÀTAN 

INGREDIENTS: 
- 2 tasses de farina 
- 1 cullera petita de bicarbonat 
- 3/4 d’una tassa de sucre 
- 1 ou 
- 1 tassa de nous picades 
- 1/2 tassa d’oli de canola 
- 5 culleres de llet 
- 2 culleres petites de vainilla 
- 3 plàtans madurs i picats 

PREPARACIÓ: 
- Escalfar el forn a 350 ºC. 
- Barrejar la farina, el bicarbonat i la sal en una 

cassola petita. 
- En una altra cassola, barrejar l’ou, l’oli, la llet, el 

sucre i la vainilla. 
- Mesclar les dues barreges d’ingredients. 
- Afegir els plàtans i les nous i barrejar. 
- Pintar amb mantega i farina el motlle. 
- Afegir la barreja al motlle i introduir-ho al forn. 
- Deixa el motlle al forn durant 45 minuts.



BOL AÇAÍ 

INGREDIENTS: 
- Açaí pur sense sucre 
- Nabius i maduixes congelats 
- Plàtan 
- Suc de fruita 
- Iogurt 
- Toppings: granola, llavors, fruits secs i fruita fresca tallada 

PREPARACIÓ: 
- Congelar la fruita.  
- Tallar el plàtan en rodanxes i posar-ho tot en un petit plat folrat amb paper sulfuritzat. 
- Afegir, en el mateix plat, els nabius i les maduixes. 
- Posar el plat al congelador i deixar que la fruita es congeli. 
- Un cop congelat, afegir la llet, el iogurt, la fruita congelada i l’açaí en una batedora i barrejar-

ho tot.  
- Preparar el plat per servir. Separar el batut en dos recipients i cobrir-lo amb ingredients al 

gust del consumidor.

Ivan Arjona

PA DE NÚVOL 

INGREDIENTS: 
- 3 ous 
- 30 g de sucre de llustre 
- 10 g de maizena 
- Colorant rosa (opcional) 
- 1 cullerada petita d’aroma de vainilla 

PREPARATION: 
- Preescalfar el forn a 150ºC. 
- Separar les clares dels ous dels rovells i batre-les. Afegir-hi el colorant i seguir 

barrejant. 
- Afegir el sucre de llustre i la maizena i seguir batent fins muntar les clares. 
- Afegir l’aroma de vainilla i, opcionalment, una mica més de colorant i barrejar. 
- Posar paper de forn a la safata del forn i fer petites masses amb la barreja; donar-li 

forma llisa i de pasta amb una cullera. 
- Deixar les pastes al forn durant 25 minuts i servir.



APPLE PIE 

INGREDIENTS: 
- 2 dessert apples (peeled, cored and sliced into thin wedges) 
- 1 tbsp lemon juice 
- 125 g of softened butter 
- 140 g of golden caster sugar 
- 3 free-range eggs 
- 225 g of plain flour 
- 2 level tsp baking powder 
- 1 1/2 tsp salt 
- 5 tsbp full-fat milk 
- 1 1/2 tsp demerara sugar 
- 1 1/2 tsp ground cinnamon 

PREPARATION: 
- Preheat the oven to 170 ºC.  
- Spread a 23 cm round cake tin with butter. 
- Cut the apples into thin wedges, mix it with the lemon juice and set aside. 
- In a large bowl, blend the butter, the sugar and the eggs until it gets smooth. 
- Sift the flour and mix it with salt and powder. 
- Slowly add the milk to the mixture and blend it to get a smooth batter. 
- Transfer the batter into the cake tin. Arrange the apple slices flat-side down on the 

batter, using a spiral pattern. 
- In order to prepare the topping, mix together the demerara sugar and the cinnamon 

and sprinkle over the batter. 
- Bake it in the oven for 40-45 minutes and leave it for 15 minutes in the tin ti cool it. 
- Take it out from the tin and serve.

Álvaro Cuevas, Núria Gómez i Ian García



CREMA CATALANA (PER A 6 PERSONES) 

INGREDIENTS: 
- 1 l de llet sencera 
- 8 rovells d’ou 
- 100 g de sucre 
- 20 g de maicena 
- Escorça de llimona al gust 
- Escorça de taronja al gust 
- Sucre per caramel·litzar al gust 
- Canyella en branca 

PREPARACIÓ: 
- Separar el rovell de la clara dels ous.
- En una cassola, posar a escalfar la llet, l’escorça de llimona, 

l’escorça de taronja i la branca de canyella.
- En un bol, barrejar el sucre, la maizena i els rovells batuts.
- Quan la llet comenci a bullir, afegir-hi la barreja dels ous, el 

sucre i la maizena, passant-la prèviament per un colador.
- Remenar de forma constant a foc mitjà fins que torni a bullir la 

mescla.
- En cassoletes individuals, abocar-hi la mescla. 
- Deixar refredar, sense tapar-ho, i empolsar amb una mica de 

sucre.  
- Cremar el sucre fins que quedi caramel·litzat i servir.

Óscar Campano, Marc Iglesias i Dmitriy Lonin



PATATES GRATINADES (PER A 6 PERSONES) 

INGREDIENTS: 
- 800 g de patates 
- 200 ml de nata per cuinar 
- 2 ous 
- 80 g de bacó 
- 100 g de formatge ratllat 
- Un rajolí d’oli 
- Sal i pebre 

PREPARACIÓ: 
- Pelar les patates i tallar-les en llesques fines. 
- Pintar amb una mica d’oli l’interior d’una font de forn. 
- Col·locar una capa de patates i salpebrar-les. Afegir-hi una mica de bacó i de 

formatge. 
- Repetir el procés per crear més capes iguals, acabant amb una només de patates. 
- En un bol, batre la nata amb els ous i una mica de sal. 
- Abocar la mescla sobre les patates. 
- Cobrir la font amb paper d’alumini i ficar-ho al forn durant 50 minuts a 180º C. 
- Treure la font del forn, retirar el paper d’alumini i espolsar el formatge i el bacó. 
- Tornar a posar la font al forn a màxima temperatura per gratinar el plat. 
- Retirar del forn i ja estarà a punt per servir.

Óscar Campano, Marc Iglesias i Dmitriy Lonin



SPAGHETTI WITH MEAT 

INGREDIENTS: 
- 600 g of spaghetti 
- 500 g of minced beef 
- 1/2 green pepper 
- 1/2 red pepper 
- 1/2 onion 
- 400 g of fried tomato 
- Freshly ground black pepper 
- Olive oil 
- Salt 
- Oregano 

PREPARACIÓ: 
- Boil water with a splash of olive oil and a pinch of salt in order to cook the spaghetti for 

8 to 10 minutes. 
- Drain the spaghetti and reserve them. 
- While the spaghetti is cooking, cut the green and red peppers and the onion into small 

pieces and reserve. 
- In a frying pan, introduce all the ingredients, add a generous olive oil stream and heat 

it all over medium heat. 
- Sauté the onion and the green and red peppers. 
- When the onion begins to take on a transparent color, add the minced meat and 

season into personal taste. 
- Undo the minced meat with a wooden paddle in order to get it to be loose. Add the 

spaghetti, the fried tomato and the oregano. 
- Lower the heat and stir everything well for 2-3 minutes. 
- Now our spaghetti are ready to be plated and served.

Óscar Campano, Marc Iglesias i Dmitriy Lonin



Ivan Arjona

PANCAKES 

INGREDIENTS: 
- 150 g de farina 
- 2 ous 
- 25 g de sucre 
- 50 g de mantega 
- 200 ml de llet sencera 
- Unes gotes d’essència de vainilla 
- 12 g de llevat en pols 
- Una mica de sol 
- Per acompanyar: mel, mantega, crema de xocolata, xarop d’auró… 

PREPARATION: 
- En un bol, barrejar tots els ingredients secs: la farina, el llevat, el sucre i la sal; i 

reservar la mescla. 
- En un altre bol, combinar els ous batuts, la mantega desfeta i l’essència de vainilla. 
- Incorporar les dues mescles i barrejar-les. 
- Afegir-hi la llet i batre-ho tot. No cal batre-ho tot massa perquè sinó els pancakes 

quedaran massa durs. 
- Escalfar una paella. Quan estigui calenta, avocar-hi un cullerot de la massa en el 

centre de la paella i deixar que sigui la massa qui es distribueixi. 
- Quan comencen a aparèixer bombolles a la part superior del pancake, donar-li la volta 

i cuinar-lo durant 30-40 segons. 
- Servir amb ingredients al gust.



Ainhoa Bertolín

AMANIDA DE PASTA 

INGREDIENTS: 
- 160 g de pasta 
- 10 tomàquets cirera 
- 9 olives negres 
- 2 cullerades d’oli d’oliva 
- 1/2 panotxa de blat de moro 
- Sal i vinagre al gust 

PREPARATION: 
- Bullir la pasta en una cassola. 
- Bullir la panotxa de blat de moro. 
- Desgranar, rentar i tallar els tomàquets cirera i les olives. 
- En un recipient, barrejar tots els ingredients de l’amanida i amanir-la amb oli i sal.

Paula Ubach

CRÊPES 

INGREDIENTS: 
- 125 g de blat 
- 250 ml de llet sencera sense lactosa 
- 2 ous grans 
- 25 g de mantega sense lactosa 
- Gotes d’essència de vainilla 
- Una mica de sal 

PREPARATION: 
- En un bol, barrejar la farina i la llet fins que quedi una massa homogènia. 
- Desfer la mantega i afegir-la a la mescla fins a integrar-la bé. 
- Afegir-hi una mica de sal i una cullerada petita d’essència de vainilla i barrejar-ho tot. 
- Batre els ous, incorporar-los a la massa i mesclar-ho tot bé. 
- Passar la barreja per un colador per deixar-la ben fina. 
- Tapar el bol amb paper film i deixar reposar la mescla durant 30 minuts a la nevera. 
- Afegir una mica de mantega en una paella per engreixar-la i escalfar-la. 
- Vesar un cullerot de massa a la paella i estendre la massa. Quan comencin a sortir 

petites bombolles a la part superior, donar-li la volta a la crêpe amb l’ajuda d’una 
espàtula. Deixar que la crêpe s’acabi de fer al gust. 

- Treure la crêpe de la paella i servir-la en un plat amb ingredients al gust (crema de 
cacau, melmelada, etc.).



Dmitriy Lonin

SOPA DE OKROSHKA 

INGREDIENTS: 
- 8 tasses d’aigua freda 
- 1/3 perni tassa de crema de llet 
- 3 1/2 cullerades de vinagre dividit 
- 2 1/2 cullerades petites de sal 
- 3 cullerades d’anet picat 
- 1/2 tassa de ceba verda ben picada 
- 1/2 pernil tallat a daus 
- 3-4 patates cuites mitjanes, pelades i tallades a daus 
- 3 ous durs, tallats a daus 
- 3-4 cogombres, tallats a daus 

PREPARATION: 
- Pelar les patates i tallar-les en daus. Col·locar les patates en una cassola mitjana i 

cobrir-les amb aigua.  
- Afegir una cullerada de vinagre i bullir-ho tot fins que les patates estiguin cuites. 
- Escórrer bé les patates i reservar-les perquè es refredin. 
- Mentre es couen les patates, bullir 3 ous i refredar-les amb aigua freda. 
- Tallar els ous, els cogombres i el pernil en daus. Picar també 3 cullerades d’anet i 1/2 

tassa de ceba verda. Col·locar-ho tot en una cassola gran. 
- En un bol separat, afegir 8 tasses d’aigua freda, 1/3 tassa de crema agra, 2 1/2 

cullerades de vinagre, 2 1/2 cullerades petites de sal i batre-ho tot junt. 
- Abocar la barreja amb la resta d¡ingredients i remenar per combinar i servir.



Ian San Martín

ENSALADILLA RUSSA  

INGREDIENTS: 
- 450 g de patates 
- 4 pastanagues 
- 2 ous 
- 20 olives farcides 
- 3 cullerades de pèsols en conserva 
- 200 g de tonyina en oli 
- 2/4 de maionesa casolana 
- Sal i julivert 

PREPARATION: 
- Netejar les patates i posar-les a coure en una cassola a foc suau. Pelar les 

pastanagues i afegir-les. Deixa que tot cogui durant 25 minuts. 
- Introduir els ous, 1 cullerada de sal i deixar-ho coure durant 10 minuts més. 
- Escórrer l’aigua i deixar que es refredi tot. Reservar les pastanagues en un ou i pelar 

les patates i els ous. 
- Tallar les patates, les pastanagues i els ous en daus. Tallar les olives per la meitat. 
- Posar les patates, els ous, les pastanagues i les olives en un recipient gran. Afegir-hi 

els pèsols, la tonyina i la maionesa i barrejar-ho suaument. 
- Posar-hi una mica de sal al gust i decorar el plat amb una branca de julivert.



Lucia Rios

TORRIJAS 

INGREDIENTS: 
- Una barra de pa 
- 1-1,5 l de llet 
- 1 branca de canyella 
- 3 cullerades de sucre per litre de llet 
- 4-5 ous per fregir 
- Oli de gira-sol o d’oliva 
- Sucre 
- Canyella en pols 

PREPARATION: 
- Tallar el pa en llesques mitjanament fines i deixar que s’assequi. 
- Quan el pa està sec, posar les llesques en una font amb espai, sense apilar-les. 
- Escalfar la llet amb el sucre i la branca de canyella.  
- Quan està en el seu punt d’ebullició, retirar la branca de canyella i abocar la mescla 

sobre les llesques de pa. 
- Deixar, durant una hora, que el pa absorbeixi la llet. 
- Comprovar que el pa ha absorbit bé la llet, també a la part central, preparar una paella 

amb oli per fregir. 
- Batre els ous i remullar-hi les llesques de pa. 
- Quan l’oli estigui calent, fregir les llesques de pa. És molt important vigilar que l’oli no 

s’embruti. 
- Preparar en un recipient el sucre amb la canyella en pols. Anar empolvorant les 

torrades a mesura que les anem traient de la paella. 
- Deixar que es refredin i servir.






SOPA DE LLETRES




Ainhoa Bertolín

1- Flauta
2- Cotxe          
3- Casa
4- Guitarra
5- Lluna
6- Mar
7- Sol
8- Dibuix
9- Platja






 

TROBA LES DIFERÈNCIES





 

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez

1- Casc
2- Patins          
3- Pilota
4- Tenis
5- Arbitre
6- Carrera

7- Bàsquet
8- Hoquei
9- Hípica
10- Karate
11- Natació
12- Disc

SOPA DE LLETRES



Claudia Maldonado i Núria Arenas

SUDOKU

6 7 8 1

1 9 4

5 2

4 9 6

5

7 4 2

6 8 4 5 7

9 6

1 5

Carla Rodríguez, Carla Parodi i Clara Giménez

9 5 1

4 6 8 9

6 5 3

1 3 4

1 6 9 7

8 7 4 6

1 9

5 2 4 3 1

2 4 3 5



Carla Rodríguez, Carla Parodi i Clara Giménez

LABERINT

A n á s 

SOPA DE LLETRES

1- Pizza
2- Kebab          
3- Sushi

4- Arepas
5- Tacos          
6- Paella

7- Ou



Carla Rodríguez, Carla Parodi i Clara Giménez

1- Astronauta
2- Univers          
3- Coet
4- Estrella
5- Meteorit

6- Sistema Solar
7- Planeta          
8- Orbita
9- Apolo
10- Satèl·lit

11- Sol
12- Laika          
13- Lluna
14- Nasa
15- Constel·lació



  




Hola, estimats lectors i lectores!  

Som els alumnes de 2n d’ESO. Escrivim aquest paràgraf per agrair el fet d’haver pogut participar en 
la creació d’aquestes tres meravelloses edicions del diari. Ha sigut realment emocionant i divertit 
crear tot aquest contingut per a tota l’escola. En un curs tan atípic i estrany, ha estat un honor tornar 
a reviure aquesta tradició que ens ha permès gaudir d’aquesta experiència i que ens ha aportat les 
ganes de voler seguir aprenent i descobrint, adquirint així coneixences i cultura que ens han permès 
formar-nos i créixer com a persones. 

Per començar, ha estat un curs difícil, ens ha costat arrencar per culpa de la situació de pandèmia 
amb què portem convivint des del passat mes de març de 2020. Però sens dubte, hem pogut 
prosseguir i, superant tota mena d'obstacles, hem aconseguit deixar-los enrere i seguir endavant.
Ara, deixem els càrrecs de periodistes, investigadors, redactors, maquetadors i fotògrafs als nostres 
amics i companys de 1r, amb l'absoluta certesa que se’n sortiran molt bé i que El racó de l’Andersen 
seguirà essent tot un èxit quan estigui en les seves mans. Segur que els anirà genial Molt bona sort!

Que gaudiu tots d'un bon estiu i a reveure!

I sobretot, moltes gràcies per haver llegit el nostre diari cada trimestre, 

Salutacions cordials dels membres de la classe de 2n d’ESO.

Claudia Castaño, Lucia Rios, Maria García, Alexandra Márquez i Álvaro Cuevas




