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Tràfic de roba!!Tràfic de roba!!Tràfic de roba!!Tràfic de roba!!    Renaixement deRenaixement deRenaixement deRenaixement dellll    MamutMamutMamutMamut    
El Mamut un ésser extingit fa 3.600 anys, per culpa de l'arribada de 
l'home. Torna a néixer gràcies a les noves tecnologies i a una mosca.    

 



 

La nova investigació:La nova investigació:La nova investigació:La nova investigació: La zebra 
és blanca amb ratlles negres o 
negra amb ratlles blanques? 
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OPINIÓ 

Caiou vs PocoyoCaiou vs PocoyoCaiou vs PocoyoCaiou vs Pocoyo    
• • • 

Fa poc, els mitjans de 
comunicació audiovisual 
pensen que els programes 
de dibuixos animats Caiou i 
Pocoyo no són prou aptes 
pels infants. Llevat que 
només voldran deixar una 
de les dos series, s’haurà de 
disputar quina es queda. 
Tot i així mols seguidors no 
creuen que sigui una mala 
influencia. Per aquest 
motiu, ahir tots els nens 
menors de 3 anys, fan 
organitzar una 
manifestació.  És cert que 
els nens d’avui dia no han 
d’estar 24 hores amb una 
pantalla al davant, no 
obstant mirar la televisió 
no perjudica a la seva 
educació, ja que aquests 
infants viuran en la època 
de la tecnologia.  Pocoyo i 
Caiou ens ensenya com 
viuen nens petits, d’una 
manera surrealista, que pot 
afectar a la manera en que 
veuen els nens la vida. Tot i 
les manifestacions, Caiou 
va en cap de llista en 
aquest debat. 

James T.James T.James T.James T.            

 

 

Comença un nou concurs sobre la  investigació de les 
zebres. La pregunta del concurs es tan senzilla com: 
Les zebres són blanques amb les ralles negres o 
negres amb les ralles blanques? Aquesta pregunta 
tan senzilla ha causat   molts dubtes entre les 
universitats de tot arreu, la  Universitat  Ruiz  Roca  
ens ha dit els seus arguments: Aquests mamífers 
africans, pertanyents a la mateixa família que els 
cavalls (Equidae), tenen una aparença única 
caracteritzada per les seves ratlles. Les zebres són 
de color negre i les ratlles blanques que veiem sobre 
el seu cos, corresponen a diferents inhibicions de 
pigmentació que li donen el seu tan particular 
estètica.             Cap zebra té el mateix 
patró de ratlles que una altra. Aquest es determina 
en l'etapa embrionària i estaria donat per l'atzar, 
més que per una proporció entre els dos tons que 
contrasten sobre la seva pell. 

D'aquesta investigació sen traurà un premi (diners), 
per ara ja hi ha més de 284 Universitats participant. 

Mare i cria de zebra. 



 

  

 

L'elefantó del glaç reviu! L'elefantó del glaç reviu! L'elefantó del glaç reviu! L'elefantó del glaç reviu! 

    

                                        
Una imatge que pot pertànyer al periode glacial. 
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INTERNACIONAL 

 Un equip de biòlegs han aconseguit reintroduir una nova espècie animal  

Després d’intensos experiments, un 
equip de biòlegs i genetistes catalans 
han aconseguit reintroduir la nova 
espècie que tant havíem esperat. 

Gràcies a una petita particula de 
l’ADN d’un insecte, han fet un 
descobriment: s’ha  fecundar un òvul 
d’elefant procedent d’Àfrica, i així 
aconseguir, cinc cries de mamut, de 
les quals n’han sobreviscut tres.  

Aquesta nova espècie es podrà trobar 
de moment al parc de Yellowstone 
sota protecció i vigilància de les 
autoritats nord-americanes. 

Paula Ruiz Paula Ruiz Paula Ruiz Paula Ruiz ––––    Hostalets de Hostalets de Hostalets de Hostalets de 
BalenyàBalenyàBalenyàBalenyà 

Vull veureVull veureVull veureVull veure----ho verd!ho verd!ho verd!ho verd!    
 

En tot el món ONGs, grups de forestals i altres han començat 
un nou projecte anomenat: “Vui veure-ho verd!”, és tracta de 
tornar tots els abres que hi havien abans pel bé de la Terra. 
Cada mes és reuniran en països diferents i amb un mes 
hauràn de complir el seus objectius. Tot això ho faràn amb la 
ajuda dels governs arreu del món. Plantem arbres i 
contribuïm ara mateix a reforestar l'ambient en què vivim, 
per a la nostra supervivència i la de totes les espècies que 
habiten aquest planeta. 

                                    Jana LlaviàJana LlaviàJana LlaviàJana Llavià----SausSausSausSaus 

Tràfic de robaTràfic de robaTràfic de robaTràfic de roba    falsafalsafalsafalsa 

A nivell internacional el tràfic de roba d’imitació aquest 
any ha augmentat, aixó  a afectat a moltes botigues de tot 
món, ja que també han disminutit el preu de les peces de 
roba d’imitació, cadenes com INDITEX, H&M, Pepe Jena, 
entre altres, han hagut de baixar preus i treure 
treballadors. 

       Robledo del MonteRobledo del MonteRobledo del MonteRobledo del Monte----    AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 

 

Problemes a l’EverestProblemes a l’EverestProblemes a l’EverestProblemes a l’Everest 

 

A causa de l’escalfament planetari. 
El Mont Everest s’ha començat a 
descongelar. Aixó afectarà a la 
temperatura d’arreu del món, però 
sobretot a Nepal, podrà acabar 
inundat o congelat. També creuen 
que el Mont Everest podrà 
disminuarà l’alçada i provocarà 
inundacións en les zones costeres 
del món, perquè el desgel 
apareixara en el mar. Molts dels 
alpinistes que havien intentat 
pujar l’Everest i van morir al 
intent, és trobaran els seues cosos. 

W. JouleW. JouleW. JouleW. Joule----NepalNepalNepalNepal    



 

 

 

Rosa, que l'amor s'hi posa!Rosa, que l'amor s'hi posa!Rosa, que l'amor s'hi posa!Rosa, que l'amor s'hi posa!    
L'any de l'amor, la mort i les lletres. 
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NACIONAL 

 

A Catalunya és l’any del rosa, així 
que els següents dies: del 10 al 23 
d’Abril, que acaba amb el dia de Sant 
Jordi. Tots els habitans de 
Catalunya ompliran els carrers de 
roses roses. Han decidit aquest any, 
ja que és Sant jordi i aprofiten el dia 
de l’amor, però el motiu més 
importan és perquè fa 400 anys que 
va morir Cervantes i Shakespeare. 
Tot i així aquest any, sobretot a la 
primavera i l’estiu, el rosa serà un 
color que destacarà molt en la moda, 
sobretot el rosa palo i pastel. 
 

Rosa de l’empresa Torres (que col�labora amb aquest event) 
 

Nova Nova Nova Nova matrmatrmatrmatrííííccccuuuula!la!la!la!    
 
A partir d’avui podrem 
començar a incloure CAT 
(Catalunya) a les nostres 
matrícules. 
Finalment, després de 
moltes peticions de part del 
Govern de Catalunya, el  
Govern Espanyol ha 
concedit el favor al nostre 
govern. Encar falten alguns 
detalls en quant la 
comercialització i alguns 
altres assumptes però 
d’aquí ben poc ja les 
veurem pel carrer.  
 
            Marc JunkiuMarc JunkiuMarc JunkiuMarc Junkiu----    VicVicVicVic 

 

Una nova llei que 
sorprendrà els més 
joves 
 

La generalitat ha aprovat una nova 
llei 
Avui als nostres medis audiovisuals 
ens hem assebentat d’una nova llei 
que afectarà en particular els nostres 
joves d’ institut. A partir d’ara els 
joves q es treguin l’ESO amb un 
excel·lent, només hauran de fer un 
culs de batxillerat 
        Pana L luiz - BARCELONA 
 

 

 

 Shawn Mendes 
arr iba a Catalunya 
 
Per a la vint-i-quatrena 
edició del disc de La Marató, 
el cantant canadenc Shawn 
Mendes vindrà per cantar-
nos en català un a de les 
seves cançons titulada “Un 
tipus d’amor”. Segur que això 
farà obtenir un número més 
elevat de ventes. A més 
aprofitarà per fer-nos un 
concert a Barcelona, el dia 
4/8/2016 . 
Agafeu les vostres entrades 
per aquesta oportunitat 
única en la que gaudirem 
d’aquesta nova sensacio a 
nivell internacional  molt 
coneguda pels joves d’avui 
dia.        
 Oriol BalaOriol BalaOriol BalaOriol Balasssshchchchc----    AnAnAnAnooooiaiaiaia 

Joana HelbigJoana HelbigJoana HelbigJoana Helbig----    La GarrigaLa GarrigaLa GarrigaLa Garriga    
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REPORTATGE

S’ajunten les empreses multinacional més importants S’ajunten les empreses multinacional més importants S’ajunten les empreses multinacional més importants S’ajunten les empreses multinacional més importants 

Samsung i Apple s’han ajuntat formant la empresa 
un salt molt important en les noves 
 

Una noticia que ha fet un “boom” molt 

important a tot el món. Apple, l’empresa 

nord-americana, que dissenya i fabrica 

aparells electrònics de consum i 

programari per els seus productes. 

Aquesta va ser creada per Steve Jobs, que 

ens va deixar el 2011. Té  més de 250 

 botigues a més de nou països, creada el 

1976. 

El naixement d’un gegant El naixement d’un gegant El naixement d’un gegant El naixement d’un gegant 
tecnològictecnològictecnològictecnològic    
Un gran avenç de les Un gran avenç de les Un gran avenç de les Un gran avenç de les 
noves tecnologiesnoves tecnologiesnoves tecnologiesnoves tecnologies    
 

Doncs avui 9 d’Abril s’ha ajuntat amb la 

segona empresa multinacional sud

coreana creada per Lee Byung

líder mundial en la indústria electrònica, 

Samsung. Avui ens n’hem assabentat que 

ja fa  temps que tenien aquesta idea, però 

per fi ho han pogut posar a prova. Aquests 

nous productes tindran característiques 

molt especials. Els seus nous mòb

ara s’anomenaran iPear, oferiran al públic 

una nova gamma flexible que encantarà
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S’ajunten les empreses multinacional més importants S’ajunten les empreses multinacional més importants S’ajunten les empreses multinacional més importants S’ajunten les empreses multinacional més importants 
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Samsung i Apple s’han ajuntat formant la empresa 
un salt molt important en les noves tecnologies. 

na noticia que ha fet un “boom” molt 

important a tot el món. Apple, l’empresa 

americana, que dissenya i fabrica 

aparells electrònics de consum i 

programari per els seus productes. 

Aquesta va ser creada per Steve Jobs, que 

més de 250 

botigues a més de nou països, creada el 

El naixement d’un gegant El naixement d’un gegant El naixement d’un gegant El naixement d’un gegant 

Un gran avenç de les Un gran avenç de les Un gran avenç de les Un gran avenç de les 

Doncs avui 9 d’Abril s’ha ajuntat amb la 

segona empresa multinacional sud-

Byung-chul   i 

líder mundial en la indústria electrònica, 

Samsung. Avui ens n’hem assabentat que 

temps que tenien aquesta idea, però 

per fi ho han pogut posar a prova. Aquests 

nous productes tindran característiques 

molt especials. Els seus nous mòbils, que 

ara s’anomenaran iPear, oferiran al públic 

una nova gamma flexible que encantarà 

arreu del món. Ja estan instal�lant punts de 

ventes, que és el que interessa més, ja que a 

Barcelona podrem gaudir

situat a la Plaça Catalunya, on abans podíem 

trobar Apple. Per això, el que faran per no 

perdre beneficis serà convertir en un

empresa totes les tendes Apple i Samsung, 

per passar-les a iPear i d’aquesta manera 

obtenir molts punts de vendes i fabricació. La 

central de l’empresa estarà situada a Itàlia. 

Resultarà un gran avenç per la nova 

tecnologia que ben aviat tots els us

podran gaudir. 

 

          9/4/2016 

S’ajunten les empreses multinacional més importants S’ajunten les empreses multinacional més importants S’ajunten les empreses multinacional més importants S’ajunten les empreses multinacional més importants 

Samsung i Apple s’han ajuntat formant la empresa iPear, que farà 

arreu del món. Ja estan instal�lant punts de 

ventes, que és el que interessa més, ja que a 

Barcelona podrem gaudir-ne una. Estarà 

situat a la Plaça Catalunya, on abans podíem 

trobar Apple. Per això, el que faran per no 

perdre beneficis serà convertir en una sola 

empresa totes les tendes Apple i Samsung, 

les a iPear i d’aquesta manera 

obtenir molts punts de vendes i fabricació. La 

central de l’empresa estarà situada a Itàlia. 

Resultarà un gran avenç per la nova 

tecnologia que ben aviat tots els usuaris 

 



 

 

Els Jocs Olímpics en dubteEls Jocs Olímpics en dubteEls Jocs Olímpics en dubteEls Jocs Olímpics en dubte
Problemes d’economia i temps afecten els Jocs Olímpics

Patinatge amb Patinatge amb Patinatge amb Patinatge amb desavantatge desavantatge desavantatge desavantatge 
 
Aquest any el nivell de patinatge sobre gel 
al�lucinant, com cada any la competició Internacional 
va per edats (Infantil:6-11, Mitja: 12
 i Adult: 17-35), però aquest any al grup d’adults hi ha 
una participant amb tan sols 14 anys. Abans de les 
competicions el subjurat, que és el jurat que revisa que 
tots tinguin el nivell que hagi de tenir, perquè sinó no 
seria una competició justa. Va decidir que la jove 
anomenada, Aixa Roca, competirà contra el grup de 
adults, la adolescent porta des de els 3 anys fen 
patinatge. Tot i que hi ha gent en contra, sobretot 
pares, els jurats i la majoria d’equips ho han trobat 
just. 
            Josepa FilponsJosepa FilponsJosepa FilponsJosepa Filpons----    SegarraSegarraSegarraSegarra

         

Aixa Roca  Logo de la Competició

de Guanabara per fer les proves de vela, avui en dia és una zona marina putrefacta on hi van a 
parar tones de residus domèstics de milions de persones de l’àrea metropo
la manca de planejament urbanístic. Totes les obres ja han costat un 1.250 m
encara no ha acabat.  
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Els Jocs Olímpics en dubteEls Jocs Olímpics en dubteEls Jocs Olímpics en dubteEls Jocs Olímpics en dubte

Problemes d’economia i temps afecten els Jocs Olímpics
    

desavantatge desavantatge desavantatge desavantatge  
Aquest any el nivell de patinatge sobre gel és 

, com cada any la competició Internacional 
11, Mitja: 12-14, Juvenil: 15-16 

35), però aquest any al grup d’adults hi ha 
14 anys. Abans de les 
el jurat que revisa que 

tots tinguin el nivell que hagi de tenir, perquè sinó no 
seria una competició justa. Va decidir que la jove 

da, Aixa Roca, competirà contra el grup de 
de els 3 anys fen 

ha gent en contra, sobretot 
pares, els jurats i la majoria d’equips ho han trobat 

SegarraSegarraSegarraSegarra    

 

Logo de la Competició 

Frontó en acció! Frontó en acció! Frontó en acció! Frontó en acció! 
El frontó, un esport semb
basca no molt conegut que ha començat a 
ser més coneguda gràcies a un grup de 
nois que han creat una mena d’ONG. 
Se’n fan dir OAF (Organitzaci 
Frontó), és una ONG que vol fer que el 
frontó sigui arreu del món més conegut
estan fent clas
gratuïtes, master class, competicions 
arreu del món. I estan unint diners per 
poder fer la competicó Intenacional del 
Frontó. 
                                                                                                            
 

Com tothom sap aquest any els Jocs Olímpics és 
celebrarà en Río de Janeiro, tot hi que no ha estat 
una decisió prou encertada
país amb molts problemes econòmics. Amb 
120 dies podrem gaudir dels Jocs Olímpics, tot i 
així tenen dubtes, hi ha catorze instal�lacions 
sense acabar i encara han de fer neteja de la badia 

per fer les proves de vela, avui en dia és una zona marina putrefacta on hi van a 
parar tones de residus domèstics de milions de persones de l’àrea metropo

de planejament urbanístic. Totes les obres ja han costat un 1.250 m

                    Maria LluïMaria LluïMaria LluïMaria Lluï
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ESPORTS 

Els Jocs Olímpics en dubteEls Jocs Olímpics en dubteEls Jocs Olímpics en dubteEls Jocs Olímpics en dubte    
Problemes d’economia i temps afecten els Jocs Olímpics 

Frontó en acció! Frontó en acció! Frontó en acció! Frontó en acció!  
El frontó, un esport semblant a la pilota 
basca no molt conegut que ha començat a 
ser més coneguda gràcies a un grup de 

ue han creat una mena d’ONG. 
n fan dir OAF (Organitzaci d’Acció al 

Frontó), és una ONG que vol fer que el 
frontó sigui arreu del món més conegut, 
estan fent classes absolutament 
gratuïtes, master class, competicions 
arreu del món. I estan unint diners per 
poder fer la competicó Intenacional del 

                                                                                                            Clara AyasClara AyasClara AyasClara Ayas----SagaróSagaróSagaróSagaró    

 

Com tothom sap aquest any els Jocs Olímpics és 
Janeiro, tot hi que no ha estat 

una decisió prou encertada, ja que Brasil és un 
lemes econòmics. Amb  uns 

120 dies podrem gaudir dels Jocs Olímpics, tot i 
així tenen dubtes, hi ha catorze instal�lacions 
sense acabar i encara han de fer neteja de la badia  

per fer les proves de vela, avui en dia és una zona marina putrefacta on hi van a 
parar tones de residus domèstics de milions de persones de l’àrea metropolitana de Rio, fruit de 

de planejament urbanístic. Totes les obres ja han costat un 1.250 milions d’euros i 

Maria LluïMaria LluïMaria LluïMaria Lluïsasasasa----    MallorcaMallorcaMallorcaMallorca    

          9/4/2016 
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EL TEMPS 

No són unes bones setmanes 
per gaudir d’activitats a l’aire 
lliure al nostre país. 
Catalunya, tindrà un temps 
molt irregular i de 
temperatures molt diferents. 

AvuiAvuiAvuiAvui    9 d’abril, les 
temperatures són molt baixes, 
a la costa podem veure que hi 
ha marea alta per la costa 
Empordanesa que va 
acompanyada de la 
tramuntana i amb pluja. Més 
al centre per la zona 
Prepirinenca, ha arribat a 
nevar a hores de sopar. Si  

CATALUNYA 

anem baixant per la zona del Vallès, plourà durant tot el dia i pel matí protagonitzaran els llamps i 
els trons. A Barcelona  serà un dia més tranquil, hi haurà una mica de plugims al matí. A la Franja 
d’Aragó hi haurà un cel tapat. I a les comarques tarragonines trobarem un temps més relaxat, amb 
bon temps però força núvols. 
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SOCIETAT 

Brad Pitt & Brad Pitt & Brad Pitt & Brad Pitt & 
Orlando BloomOrlando BloomOrlando BloomOrlando Bloom 
Els dos actors més atractius 
per la majoria de dones, 
joves i fins hi tot nenes, “han 
caigut molt baix” segons 
diuen les seves fans 
femenines. Un periodista els 
va veure sols en un 
restaurant, pensaven que era 
una sortida de amics, però 
estaven molt junts. No és va 
veure cap apropament, però 
els dos van entrar a la 
mateix habitació d’hotel, 
agafats de la mà! Brad Pitt 
tenia una relació molt 
tèrbola amb Angelina Jolie, 
pot ser que no li agraden les 
dones i per això no estaven 
bé? De l’Orlando Bloom hi 
havia molts rumors, 
últimament l’havien vist 
amb Selena Gomez, tot i que 
diuen que podia estar amb la 
cantant Katy Perry. Serà 
veritat que estan junts?  
 

Gigi per quin anem?Gigi per quin anem?Gigi per quin anem?Gigi per quin anem? 
La model nord-americana va pel 
següent nòvio Gigi Hadid, la model 
de Califòrnia filla de família 
famosa, va per la cinquena parella 
en el 2016. Gigi va començar una 
relació per l’estiu amb el cantant 
Cody Simson que va tenir una 
pausa durant el cap d’any,  però a 
principis del 2016 van tornar però 
no per molt temps, ja que van tallar 
perquè li va posar les banyes amb 
el cantant canadenc, Justin Bieber,. 
A mitjans de Febrer Gigi va estar 
amb Joe Jonas, el germà de Nick 
Jonas amb qui feia uns anys havia 
tingut una relació.  Gigi en acabar 
la seva relació amb Joe i és va 
enamorar de Zayn Malik. I ahir 
unes càmeres la van fotografia amb 
el actor espanyol, Álex González! 
Les fotos són fetes al restaurant de 
luxe Santceloni, de Madrid.  

            Susana QuencaSusana QuencaSusana QuencaSusana Quenca----    MadridMadridMadridMadrid    

Brad Pitt i Orlando Bloom a fora del hotel. 

MINI NOTICIA!MINI NOTICIA!MINI NOTICIA!MINI NOTICIA!    
Ens han informat que la 
Trilogia de Divergent la 
podrem veure representada en 
teatres. Hi és farà una gira 
per tot el món. Ara se estan 
començant ha fer els càstings. 
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LA CONTRAPORTADA 

Emma Watson, actriu, model i filantropa (ONG’s) 

“ He portat durant molts anys una vida d’actriu i models. Sóc parisina i visc a 
Londres. Gaudeixo d’un meravellós marit i recentment de dos fills que tinc 
com a objectiu d’ara cuidar i educar. ” 

“ Toca desconnectar d’aquest món i 
ajudar un que ho necessita” 

Que és el que t’ha portat a Que és el que t’ha portat a Que és el que t’ha portat a Que és el que t’ha portat a 
“sortir” d’aquest món?“sortir” d’aquest món?“sortir” d’aquest món?“sortir” d’aquest món?    

He portat una vida molt 
ocupada i amb molt d’estrès 
durant els últims anys de la 
meva vida. Crec que toca 
desconnectar i ajudar gent que 
realment ho necessita. 

Deixes de ser actriu i model ...Deixes de ser actriu i model ...Deixes de ser actriu i model ...Deixes de ser actriu i model ...    

Bé, no del tot. No sé amb 
certesa el temps que ho deixo. 
Més aviat es pot dir que és un 
parèntesi a la meva vida, per 
la qual cosa dintre d’un temps 
hi tornaré a entrar, dons és 
també el meu somni i la meva 
vida. 

Perfecte, i Perfecte, i Perfecte, i Perfecte, i en què et centraràs en què et centraràs en què et centraràs en què et centraràs 
concretament?concretament?concretament?concretament?    

Doncs una de les primeres 
coses que estic fent és servir 
com a voluntari en una ONG, 
en la qual visitem diversos 
països amb nens amb 
desnutrició o sense educació. 
Allà també intentem lluitar 
per aconseguir la igualtat 
entre homes i dones. 

I I I I què en penses de la situació què en penses de la situació què en penses de la situació què en penses de la situació 
de la dona al mon actual?de la dona al mon actual?de la dona al mon actual?de la dona al mon actual?    

Precisament aquest és un 
altre tema en el que hi estic 
posada i preocupada. Hi ha 
molts llocs on encara estan 
patint molt. 

  

Vull treballar per 
desemmascarar les 
desigualtats socials, 
polítiques... és un tema per el 
qual molta gent lluita i cal 
posar ajut. 

Quins projectes tens pensats Quins projectes tens pensats Quins projectes tens pensats Quins projectes tens pensats 
respecte aquest tema?respecte aquest tema?respecte aquest tema?respecte aquest tema?    

Voldria començar ajudant 
aquelles que han patit a la 
seva carn les pitjors 
conseqüències d´aquesta 
desigualtat extrema, les dones 
maltractades. Tinc pensat 
anar a visitar els diversos 
centres on es reuneixen per 
escoltar-les i animar-les a 
poder seguir endavant. I 
valorar que mes es pot fer per 
ajudar-les....    

Veus un final proper a Veus un final proper a Veus un final proper a Veus un final proper a 
aquestes desigualtats?aquestes desigualtats?aquestes desigualtats?aquestes desigualtats?    

La veritat és que hi ha 
diverses parts del món en les 
que s’ha pogut avançar molt i 
tot i no ser encara perfecte la 
situació va millorant. En altres 
parts però, hi ha molta feina a 
fer ja que els avenços són molt 
lents. 

 
“Junts podem fer front a la “Junts podem fer front a la “Junts podem fer front a la “Junts podem fer front a la 
desigualtat de gènere! “desigualtat de gènere! “desigualtat de gènere! “desigualtat de gènere! “    


