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30 MINUTES 

La marca Apple es desploma 

Després dels darrers resultats fets públics per la mateixa empresa 
d’Apple, s’ha vist que han baixat moltíssim en ventes. La causa, 
segons els analistes apunta als preus tan elevats dels nous models 
de mòbil.  

 

“Auriculars 

OUT” 
 El passat 25 de Març, tots els 

instituts de Catalunya van  
prohibir l’ús dels auriculars 
dins els centres perquè aquests 
havien deixat sords a la meitat 
de l’alumnat de Catalunya, cas 

greu.  

 

L’equip espanyol de 

sincronitzada, fora 
dels Jocs Olímpics 

 

Ansel Elgort 

L’Ansel ens revela els seus 

plans de futur, tant en la seva 
vida personal com a la 
professional. 

L’equip espanyol de natació 

sincronitzada no competirà  als 
Jocs Olímpics de Rio de 
Janeiro després de finalitzar en 
quinta posició en el preolímpic 
que es disputava a Rio Janeiro.  
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MUR ENTRE MÈXIC I ELS ESTATS UNITS? 

Sabem que ara mateix no hi ha un mur entre els EUA i Mèxic, només 
un projecte per part de Donald Trump, un polític que en aquests moments 
es troba en plena cursa presidencial. Per fer-nos una idea, Trump és un 
senyor amb opinions sexistes i racistes, la raó per la qual vol construir un 
mur entre el que, si acaba com a president, seran els seus Estats Units i 
Mèxic. 

Actualment, per molt que sembli una bajanada pensar que encara hi ha 
espècimens racistes que puguin optar a la presidència del país més 
poderós del planeta. Dia rere dia es donen massa casos de discriminació 
en aquest camp. La proba principal per això és el simple fet que una 
persona que es fa anomenar política és obertament racista. 

Des de la redacció creiem que un mur entre dos Estats, l’única raó del 

qual és purament racista, és una acció inhumana que no s’hauria de dur a 

terme en cap cas, atès que fomentarà l’estigma i marginació de milions 

de conciutadans hispans de qui podria ser el nou president. 

 

 

Josep Maria Ramon  

 

SOS MALHIVERN!  

Hem tingut la dissort de llegir 

un article on deia que 

pròximament es construirien 24 

barbacoes, 75 places 

d’aparcament, 25 taules, 1 sala 

polivalent de 37 metres 

quadrats i 1 pèrgola.  

Per a mi aquest projecte és una 

vergonya, perquè ja tenim prou 

destrossat el nostre medi 

ambient com perquè anem 

destrossant-lo més del que ja 

està.   

Ara això només és un projecte, 

tot i que Cànoves i Samalús 

volen que es dugi a terme.  

Tot i que sembli que aquest 

canvi no pot causar greus 

conseqüències, a aquest pas la 

nostra vegetació serà tot un gran 

holograma. I si això passa, les 

“plantes” no  podran produir 

oxigen i per tant morirem tots.  

 

UN DIA SENSE ÒPERA. 

L’altre dia vaig intentar anar a 

l’ òpera, i dic intentar perquè al 
final no hi vaig anar, i no em 
van deixar entrar, perquè deien 
que la meva veu no era 
agradable d’escoltar. Estic molt 

indignada!  

-Marta Rodríguez 

 

NO ALS UNIFORMES! 

Els alumnes de l’institut Vil·la 

Romana estem amenaçats per 
una empresa que ens diu que si 
no comprem els seus uniformes 
ens farà que caiguem en la 
ruïna. Terrorífic! I tot per 
comprar els seus uniformes! 

-Santa Maria de Barcelona 

 
N’HI HA D’INTEL·LIGENTS 

He llegit en un diari Francès 
que un home va decidir canviar 
els elements superflus del seu 
currículum per blablabla i, per 
molt estúpid que sembli, l’han 

acceptat! Opino que l’home té 

idees de geni per molt 
estúpides que siguin al mateix 
temps. Ens en anem tots a 
treballar?     -Anònim 

COM ANEM… 

Vaig llegir una notícia sobre 
una dona vella que va destruir 
950.000€ en efectiu. Comprenc 

que podria ser una protesta 
contra la societat d’avui dia, 
però només vull opinar; No 
sortiria més a compte donar els 
diners a algú que ho necessiti? 
Hi ha gent morint de gana!                      
-Estel Alegret 
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El renaixement dels vampirs 
S’han trobat mossegades vampiresques en el cos 

d’un noi de 17 anys. 
Menuda Escanyolida.- Bucarest 

Un famós cantant de setze anys, 
Shawn Mendes, va ser mossegat el 
passat 30 d’Abril a Transilvània 

mentre feia un concert a milers de 
fans.  

Els científics estaven fent una 
expedició a Transilvània quan van 
trobar, estirat al terra, a un cantant 
del moment (Shawn Mendes). El 
fet de que estigués al terra sense 
contestar cap de les preguntes que 
li feien els científics va preocupar-
los i se’l van emportar al seu 

laboratori.  

 

Shawn Mendes, 17 anys, l’afectat. 

Per a prova final, abans d’alarmar-se, els científics li van 
posar un mirall davant, i el fet de que no hi hagués reflexió 
de la seva cara els hi va confirmar que estaven tractant amb 
un jove vampir. 

Encara no se saben les mesures que es prendran, per tant 
Shawn està en quarantena fins que hi hagi fets clars sobre 
els vampirs, i fins que se sàpiga què es pot fer per guarir-lo. 

 

La marca Apple es desploma.-
Anna la Marrana- Los Angeles 

Després dels darrers resultats fets públics per la mateixa empresa 
d’Apple, s’ha vist que han baixat moltíssim en ventes. La causa, 
segons els analistes apunta als preus tan elevats dels nous models 
de mòbil.  

Molta gent s’ha queixat per aquest fet,  ja que en l’estat de crisis 

en el que estem,  molt poca gent pot arribar a costejar-se un 
mòbil amb aquests preus 

Aquest desplom és tan alt que fins i tot 
s’han fet manifestacions a la xarxa 

d’usuaris demanant a l’empresa que 

baixin els preus.  

Encara no s’ha fet cap millora en el 

preu, però es preveu que en un futur 
molt proper,  molta gent podrà tornar a 
gaudir de la tecnologia punta i de les 
aplicacions d’aquesta marca.  
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“Auriculars OUT” 
Prohibeixen els auriculars als instituts 

Maria Magdalena.- Figaró 

El passat 25 de Març, tots els 
instituts de Catalunya van  prohibir 
l’ús dels auriculars dins els centres 

perquè aquests havien deixat sords 
a la meitat de l’alumnat de 

Catalunya, cas greu.  

Tot va succeir perquè una empresa 
d’auriculars va començar a 

fabricar auriculars defectuosos. El 
cap d’aquesta empresa ha declarat 

que ell no era conscient de que els 
seus auriculars tinguessin cap 
defecte.  

Auriculars defectuosos. 

Tot i que pot haver sigut un error, no es pot prendre el risc 
de que torni a passar, el qual és la raó per la que ara els 
auriculars estan  prohibits als centres educatius catalans. 

Aeroport a la Garriga.-            

Carall Sumalla- La Garriga 

Està previst construir un aeroport a la Garriga en els propers dos 
anys.  

Els directors de la infraestructura, segons fonts del diari, busquen 
lucrar-se d’aquesta idea vist que pensen que amb el turisme que 

hi ha a la Garriga, un aeroport, a part de fomentar aquest turisme, 
pot ajudar dur més turistes al municipi i incrementar els beneficis 
del sector serveis.  

L’aeroport constarà de 5 terminals 

obertes les 24h del dia. Tot i que si 
aquesta idea té èxit, pensen afegir-ne 
més. 

Cada avió tindrà 100 places per omplir, 
i no estarà permès l’overbooking.  

L’aeroport té d’inauguració prevista pel 

3 de Juny del 2018, amb l’arribada de 

Cameron Dallas, Abraham Lincoln i 
Ansel Elgort, amb els serveis d’aquesta 

mateixa aerolinia. 

Fonts del projecte han confirmat a 
aquest diari que el producte que estarà 
en venta estrella serà la botifarra 
Sumalla., típica i tópica de la Garriga. 
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REPORTATGE 
 

“Nou cas de vampirs a 

Transilvània” 
S’han trobat mossegades vampiresques en el cos 

d’un noi de 17 anys.-Juan Paquita Maria Dolores. 

Quan hom pensa en una imatge 
terrorífica tenim gravat al 
nostre subconscient la imatge 
del vampir xucla-sang. Gràcies 
a les recents descobertes d’un 

equip científic desplaçat a la 
regió de Transilvània allò que 
sempre ha estat un malson, ara 
ha esdevingut una realitat i com 
diu el tòpic, en aquest cas, la 
realitat ha superat la ficció. 

En el Renaixement va sorgir la 
història de Vlad Tepes, un rei 
romanès que després va ser 
assimilat com a Dràcula. 
Aquest noble sanguinari 
empalava els seus enemics i, 
des d'aleshores, la regió 
de Transsilvània és el bressol 
dels vampirs. S'ha de dir que la 
historicitat dels fets és molt 
discutida i, fins i tot, el comte 
Dràcula autèntic podria haver 
estat el fill d'aquest Vlad Tepes. 

Les característiques dels vampirs, encara que canvien depenent de 
la regió, són aquestes; No es reflecteixen en els miralls ni tenen 
ombra, tenen por de la creu i de l'all, així com de l'aigua beneïda, 
dormen en taüts i preferiblement a la seva terra natal, poden ser 
assassinats si se'ls clava una estaca de fusta al mig del cor mentre 
dormen, no poden sobreviure amb la llum del sol, volen augmentar 
la població dels vampirs amb mossegades als vius, ja que no poden 
tenir fills naturals, la sang fresca els ajuda a mantenir l'aparença de 
joventut amb el pas dels segles, alguns dominen la màgia i 
determinats animals, poden sortir volant transformats en ratpenats, 
les bales de plata o la decapitació poden matar-los, no poden 
respirar, menjar, beure aigua o altres coses relacionades amb la 
vida, els ullals els creixen amb la visió d'una víctima, són grans 
depredadors. 
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“Les espanyoles, que no van comptar amb Ona Carbonell 

a l’exercici lliure, han quedat cinquenes al preolímpic  ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dron obstaculitza l’or 

d’Isolde Kostner 
Samurai kaguaii – Tokio  

El passat 5 de Gener, es va celebrar la tan esperada competició 
d’esquí de l’any a Alaska.  

A la final que es disputava entre l’austríaca Isolde Kostner i 

Samantha Liha, la subcampiona d’esquí alpí, va succeir quelcom 

inesperat. Mentre Isolde Kostner baixava l’última i definitiva 

baixada, un dron, dirigit per una televisió esportiva nord-
americana, li va caure al cap, provocant que Kostner es quedés en 
coma durant una setmana sencera.   

D’ençà aleshores la federació internacional d’esquí ha prohibit l’ús 

de drons a les televisions que transmeten els campionats d’esquí. 
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ESPORTS 

“L’equip espanyol de sincronitzada, 
fora dels Jocs Olímpics” 

Catalina Catalana – Salou 

L’equip espanyol de natació 

sincronitzada no competirà  als 
Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 
després de finalitzar en quinta 
posició en el preolímpic que es 
disputava a Rio Janeiro.  

Les espanyoles, que necessitaven 
remuntar dos posicions en el 
exercici tècnic, van tornar a quedar 
a la mateixa posició al exercici 
lliure, en el que van quedar 
cinquenes.  Els tres equips 
seleccionats són Ucrania, Japó i 
Itàlia. 

 

 

  

Equip espanyol 

Les espanyoles han participat en les competicions 
olímpiques des de 2004  (Pequín i Londres). 

El que si que és segur es que el duo format per Ona 
Carbonell i Gemma Mengual, vagi a competir.  
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Isolde Kostner, 25 anys 
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“El Corredor del Laberint” 
Estrena del “Corredor del Laberint” 

Dolores de la Montaña – Bilbao 

El passat 2 de Febrer, a les sales de 
cinema es va estrenar la nova i tan 
esperada pel·lícula del director 
Wes Ball, “El Corredor del 

Laberint”.  

La pel·lícula té parts romàntiques, 
d’acció, d’aventura, però sobretot, 

el que més té és molta intriga.  

La pel·lícula està inspirada en una 
societat futurista, que ha estat 
devastada pel sol.   

El que té de diferent aquesta 
pel·lícula és que la majoria de 
personatges són nois.  

El Corredor del Laberint 

S’està veient que la pel·lícula té molt d’èxit,  i està fent que 

masses d’adolescents s’enganxin dos hores a les pantalles 

dels cinemes. La recaptació de la primera setmana està 
batent rècords arreu del país. 

 

 
Una ximpleria portada al 
jutjat-            
Troye Sivan – Los Angeles 

Ahir a la nit, es van mobilitzar totes les xarxes socials per la nova 
estupidesa de la Camila Cabello.  

Després del nou èxit del cantant Zayn , Pillow Talk, va 
aconseguir milers de nous fans, mentre que la inexperta cantant, 
Camila Cabello, decreixia notablement respecte  el tema de fans.  

La Camila se’n va adonar que la cosa més lògica que se li va 

passar pel cap en aquell moment va ser posar una demanda 
judicial al Zayn.   

 

 

  

En Zayn, obligat va haver d’anar a jurat, 

a defensar-se.  

Al final la cantant Camila Cabello, va 
haver de pagar una multa mil·lionària 
per  mobilitzar totes les xarxes socials i 
per pagar el cost de les despeses per fer 
cancel·lar el concert tant important que 
tenia el Zayn a Barcelona. 

http://www.30minutes.com/
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En general, bones temperatures 
Avui, dia 17-05-16. 

Tot i que el temps no està gaire al nostre 
favor, ja que plou a moltes zones de 
Catalunya, les temperatures es mantenen 
bastant bé. Per exemple, les temperatures 
més altes:  

-Torredembarra: 18’6ºC 

-Alcanar: 18’3ºC 

-Aldover: 18ºC 

A les comarques de Tarragona, Lleida i sud de Barcelona estarà seré o poc ennuvolat fins al migdia. A les 
comarques del nord de Barcelona i Girona estarà entre mig i molt ennuvolat, amb núvols més trencats al 
centre del dia.  Independentment, hi haurà intervals de núvols baixos al litoral sud al final del dia. 

Demà, dia 18-05-16. 

A partir de mig matí s’esperen precipitacions 

al Pirineu i a la resta del terç oest del país. Al 
llarg de tota la tarda les precipitacions 
s’aniran estenent i podran arribar a qualsevol 

altre punt del país, tot i que seran menys 
probables al litoral i prelitoral del sud. Seran 
de poca i moderada intensitat. No es descarta 
que  aquestes vagin acompanyades de 
tempestes a la tarda. 

De matinada augmentarà la nuvolositat d’oest a est i el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. La 

nuvolositat serà més abundant i compacta al nord i oest i a la tarda. La temperatura mínima serà 
probablement més alta mentre que les màximes seran similars o lleugerament més altes, sobretot a la meitat 
est. La visibilitat serà bona en conjunt, tot i que al llarg de la tarda la boira pot ser més densa a les 
muntanyes. 
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Àries, horòscop setmanal. 

Concentra’t en el que has de fer 

Dilluns i Dimarts. Les 
distraccions són temptadores, però 
no t’ajudaran. Faràs tot el possible 
per atraure l’atenció d’algú durant 

tot Dimecres i Dijous, però pot ser 
que tal simplement no tingui 
interès en tu. La teva ment 
comença a mirar pel passat durant 
finals de setmana, però intenta no 
deixar que t’afecti massa. Viu en 
el present. 

 

Tauro, horòscop setmanal. 

Està molt bé ser segur d’un 

mateix, però aquest Dilluns i 
Dimarts podries ser-ho una mica 
massa. Si tens algun problema 
Dimecres o Dijous intenta 
solucionar-lo per tu sol abans de 
demanar ajuda a ningú. Intenta 
no tenir problemes econòmics a 
finals de setmana, l’actual 

energia no és el teu millor guia, 
intenta estar neutral quan es parli 
de diners. 

Geminis, horòscop setmanal. 

Dilluns i Dimarts són bons dies 
per fomentar les teves habilitats 
artístiques. No et preocupis si 
millores al moment, la pràctica fa 
al mestre. Dimecres i Dijous no 
seràs capaç de fer les coses com 
les sols fer, el que t’obliga a 

pensar d’una manera diferent i 
arribar a noves solucions. Utilitza 
aquestes noves solucions durant el 
cap de setmana. Dir que sí no 
t’aniria del tot malament. 

Cancer, horòscop setmanal. 

Alguna cosa que vas pensar que 
se n’havia anat tornarà a la teva 

vida Dilluns o Dimarts. 
Encarrega’t d’allò directament 
per tal d’apartar-ho per sempre. 
No hi haurà gaire gent amb la 
que et portis bé durant Dimecres 
i Dijous, per el qual conèixer 
gent nova i mantenir bé les teves 
amistats actuals és bufar i fer 
ampolles ata mateix. El cap de 
setmana porta un munt 
d’emocions, però no són 

necessàriament negatives. 

Leo, horòscop setmanal. 

Saps exactament el que fas al 
principi de setmana. Davant els 
altres sembla que no facis gaire 
esforç, però estàs treballant molt 
dur, i només ho has de saber tu. 
Tindràs un fort desig de fer un 
canvi important el Dimecres o 
Dijous, però el millor és 
començar poc a poc per poder 
acostumar-te a les diferències. El 
que veus i el que hi ha no sembla 
encaixar gaire bé aquest cap de 
setmana. Hi ha algú jugant-te una 
mala passada? Intenta descobrir 
qui. 

Virgo, horòscop setmanal. 

No utilitzis les compres com a 
una excusa per no centrar-te en 
el que realment et molesta durant 
Dilluns i Dimarts. Les 
distraccions només prolonguen 
tractar amb el problema real. 
Digues que sí si algú et demana 
per fer alguna cosa nova, una 
aventura està a l’horitzó. La 
Lluna traurà vells records a la 
superfície durant el cap de 
setmana. Pot ser que arribis a un 
punt en el que puguis recordar el 
passat sense començar a plorar. 
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Libra, horòscop setmanal. 

Dilluns i Dimarts són grans dies 
per impressionar a altres persones. 
Si vols convidar algú a una cita 
per primera vegada, aquests són 
els dies per fer-ho. Ves en compte 
amb qui està intentant de 
convèncer-te de fer alguna cosa 
que no vols fer. Tens més 
creativitat de la habitual durant el 
cap de setmana. Sorprèn a algú 
amb un retrat o poema, saps que 
necessites mostrar afecte a certes 
persones.  

Scorpi, horòscop setmanal. 

Ets l’última persona en 

assabentar-se del que està 
passant, el que et fa sentir 
completament fora del grup. 
Probablement hi ha una raó per 
la qual ningú et va involucrar a 
la situació. Entre setmana seràs 
el centre d’atenció, ara tots els 

ulls estan a sobre teu. Algú 
podria intentar de confondre’t al 

cap de setmana. Fes servir la 
lògica en comptes de les 
emocions per desxifrar la 
situació 

Sagitari, horòscop setmanal. 

Troba a un líder a qui li tinguis 
confiança i deixa que aquella 
persona et guiï pel camí. No 
coneixeràs exactament el destí 
fins que hi arribis. Tens molt dins 
el cap entre setmana i és difícil 
expressar tots els teus pensaments 
d’una manera que tothom 

entengui. Del Divendres al 
Diumenge són els teus millors 
dies per brillar. Portes avantatge 
en tots els sentits, aprofita-ho. 

Capricorn, horòscop setmanal. 

No deixis que ningú et canviï la 
opinió, ja que és teva i hi haurà 
molta gent que la voldrà 
distorsionar. La Lluna t’ajuda a 

liderar a un grup de persones que 
realment necessiten la teva 
orientació durant el Dimecres i 
Dijous. No et sorprenguis si reps 
aplaudiments quan tot estigui fet 
i dit. Del Divendres al Diumenge 
és un bon moment per quedar-te 
amb el que saps. Les coses noves 
t’espanten una mica a finals de 

setmana, però ho superaràs. 

Aquari, horòscop setmanal. 

Pot ser que no tinguis cap opció 
sobre el que passarà Dilluns i 
Dimarts, però pots controlar la 
teva actitud sobre certes coses. Si 
penses positivament, tindràs una 
experiència positiva. Lluites 
inusuals poden sorgir durant 
Dimecres i Dijous, per fer la teva 
vida molt més difícil. Declara la 
teva posició i espera que l’altra 

persona estigui disposada a fer 
concessions. Algú et mostrarà 
compassió a partir del Divendres, 
fins Diumenge. Agraeix-li. 

Piscis, horòscop setmanal. 

No mantinguis les coses ocultes. 
Un cop que exposis els teus 
problemes a la llum, et 
sorprendrà la rapidesa amb la 
que els pots sorprendre. Podries 
conèixer a algú nou el Dimecres 
que canviï la manera en la que 
penses. Si tens sort, això pot ser 
una experiència inoblidable. La 
Lluna té tendència a frustrar-te 
durant el cap de setmana, però 
les coses haurien de ser una mica 
més clares a principis de la 
pròxima setmana. 
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ENTREVISTA 

-Què tens previst pel futur en la 
vida personal? 

-Casar-me amb la meva novia i 
seguir feliç amb ella, si no tenim 
cap problema d’entre mig. 

-I en la professional? 

-M’agradaria ser capaç de seguir 

gravant pel·lícules, ja que és el 
que més m’agrada. 

-Gràcies per estar avui amb 
nosaltres! 

-Gràcies per rebre’m! 
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“Ansel Elgort” 
“Poses l’arma entre les teves dents, però no li 

concedeixes el poder de matar-te” 
Sempai 8cho- Salamanca 

Ansel Elgort és un actor de cine, principalment conegut 
pel seu personatge “Tommy Ross” a la pel·lícula 

“Carrie” i pel seu paper d’”Augustus Waters” en el 

drama romàntic “No està escrit a les estrelles”. Tot i que 

també té un paper (més aviat secundari) a Divergent i 
està gravant “Baby Driver” com a “Baby”. 

-Bon dia, Ansel. Com portes el fet de ser un ídol 
adolescent? 

-Bon dia. Ho porto bé, la veritat. Les fans són un encant i el 
fet de poder venir a entrevistes com aquestes em fan feliç, 
em fan sentir que he complert el somni que sempre havia 
tingut. 

-Quina ha sigut la pel·lícula més divertida de gravar? I la 
més interessant? 

-La més divertida és, sens dubte, la sèrie de Divergent. I la 
més interessant de gravar ha sigut “No està escrit a les 

estrelles”. Shailene Woodley, la meva co-estrella a la 
pel·lícula, és un encant de dona. 

-Tens alguna frase preferida de les pel·lícules que has 
gravat? 

-Sí! M’encanta la meva frase estrella a “No està escrit a les 

estrelles” la qual és “Poses l’arma entre les teves dents, 

però no li concedeixes el poder de matar-te”. 

-Estàs treballant en alguna cosa nova? 

-Sí, de fet dues. Aquestes són l’última pel·lícula de la sèrie 

Divergent, “Leal 2” i “Baby Driver” 
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