
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avenços amb la independència a Catalunya 

 

El president proclama la independència. Els espanyols reaccionen amb un ampli 
desplegament a Barcelona amb les forces militars. Els catalans surten al carrer a 
manifestar-se. Barcelona rodejada per tancs espanyols. Rajoy espantat i 
preocupat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qui va crear el basquet? 
 

ames Naismith  es un Estats Units que es va inventar el 

basquet el 1891 a la ciutat de Springfield i des de llavors la lliga 
dels millors jugadors del món és en els estats units i s’anomena 
NBA. 
 

Aixa Cubí, Terrassa  2016 
Problemàtica amb l’ajuntament 

Ampostí per no acceptar la proposta 
d’uns ancians 

aria Dolors de la Font Petita, 

juntament amb el seu marit, Josep 
Maria de l’Alcanterilla Moreno, van 
celebrar el seu 78è aniversari, per 
aquest  motiu, van demanar a 
l’ajuntament del municipi de la zona 
comercial d’Amposta permís per poder 
tancar el tràfic del centre de la ciutat i 
poder desfilar com quan eren joves i es 
van casar per primera vegada. Per 
poder recrear còmodament el seu 
casament. L’ajuntament de bon 
principi ha estat en contra, ja que no 
trobava lògic que haguessin de 
paralitzar tota la ciutat per una parella 
de vells. La parella, enfadada, ha fet 
revolucionar a l’Asil en el que estan 
ingressats. Una manifestació, en què 
s’han produït destrosses de mobiliari 
urbà, ha obligat a l’ajuntament a 
replantejar-se la proposta. 
Segons la meva opinió, trobo molt 

injust que l’ajuntament Ampostí no 

aposti per la proposta d’aquests 

ancians, que estan a l’última 

primavera, i el seu desig de celebrar 

com cal el seu aniversari. A més a 

més, són residents de la ciutat de tota 

la vida, i han pagat sempre els seus 

impostos religiosament i tota la ciutat 

els coneix. Trobo que ha estat una 

mesura molt encertada fer la 

manifestació tenint en compte que han 

aconseguit dues coses, la primera que 

l’ajuntament es replantegi la proposta i 

la segona no rendir-se a l’hora de 

perseguir un somni. Aquests dos 

ancians, la Maria Dolors i el Josep 

Maria,  ens han demostrat un cop més 

que  no ens podem donar per vençuts 

a la primera i que hem de perseguir els 

nostres somnis. 

Floquet de neu reneix 

 

l dissabte 9 d’Abril, uns biòlegs han trobat un altre goril·la albí. 

Aproximadament, deu tenir unes 3 setmanes de vida, és per això 
que encara no el poden dur al laboratori per investigar-lo i 
observar si el seu creixement és el correcte. Ara, de moment, 
està vivint a Guinea Equatorial. Actualment no hi ha cap mostra 
de sang de l’animal i no se sap si es podria tractar d’una clonació 
del famós Floquet de Neu, ja que ser-li van prendre mostres del 
seu ADN. Els responsables del zoo de Barcelona ja han iniciat 
els tràmits per adquirir-lo i mostrar-lo com a reclam. Des de la 
tribuna que ens ofereix aquesta editorial volem expressar el 
nostre absolut desacord que hi hagués un altre goril·la albí tancat 
entre barrots en un zoològic, com a entreteniment humà, tenint 
en compte que l’animal no estaria ben tractat i de ben segur es 
deprimiria com els seus avantpassats. Que el vulguin tancar 
demostra que els humans podem ser molt egoistes, a més a més 
els goril·les són importants en l’ecosistema. 

La cèl·lula yijhadista tornarà a atacar? 

a investigacions que diuen que tornaran a atacar a França 

després dels successos atacs que realitzaren a Paris i Berlin. La 

fiscalia de França vol informar a tots els països, dels successos 

ocorreguts i per si podrien donar un suport policial, a la ciutat de 

Paris. Molts francesos tenen por de sortir el carrer. 

218.000 Refugiats arriben a Europa en un 

mes això normal? 

ixò es resulta per culpa de les guerres succeïdes entre 

diversos tribus rebeldes que arrasen pobles i ciutats. Per això la 

gent que aconsegueix fugir es refugia en els països més 

desenvolupats d’Europa, per continuar vivint millor i tranquils de 

no morir. Els inicis de les guerres foren els europeus que envaint 

africà dividint-se terres sense comptar amb les tribus que vivien 

abans que els europeus. I ara les tribus rebeldes es manifesten 

matant i conquerint lo que els europeus vàrem conquerir. 
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Sovint, ens trobem casos de pares que canalitzen la seva 
frustració els caps de setmana en els terrenys de joc de 
diferents esports. 
 

La raó de tot plegat s’explica perquè 

molts d’ells es fiquen massa en el 
partit i acaben perjudicant als fills al 
barallar-se, ja que els seus fills en 
sentir la ira i ràbia dels seus pares és 
posen més nerviosos i comencen a 
defensar més bruscament o 
simplement a ser més violents a l’hora 
de realitzar l’activitat esportiva que 
estiguin fent. Podem trobar aquestes 
actituds quan els adults que en un 
petit error de l’arbitratge o quan el seu 
fill no està fent el que el seu pare creu 
que hauria de fer el seu propi fill o els 
del seu equip. Es transformen en 
energúmenes com si es tractes de 
Doctor Jeckyl i Mister Hyde. Ens 
trobem amb tres tipus d’agressions: 
pares contra pares, pares contra 
entrenador i pares contra els seus 
propis fills. En el cas dels pares 
contra pares normalment és perquè 
un pare amb un de l’altre equip es 
comencen a discutir perquè un dels 
fills defensa agressivament altre fill. 
També es poden donar altres casos 
com per exemple, que els pares d’un 
equip que comencin a insultar a l’altre 
equip sense cap motiu aparent o 
perquè el resultat és molt ajustat, 
llavors la pressió del partit puja i 
l’ambient es fa molt més espès i tens. 
El cas que també ens podem trobar 
són els pares contra els entrenadors 
del seu propi equip, al veure que el 
resultat no és com el que ells voldrien, 
i encara que siguin els seus fills que 
no estan fent la  

 
feina, posen la culpa a l’entrenador i  
 
el comencen a insultar. Tan mateix 
això pot passar però amb l’entrenador 
de l’equip contrari ja que si els o les 
de l’equip contrari la seva defensa o 
el seu joc és molt violent li posen la 
culpa a l’entrenador i també en aquest 
cas comencen les agressions verbals. 
Com que es tracta de partits base no 
hi ha seguretat (mossos 
d’esquadra...) i hi ha mal exemple 
educatiu als fills, ja que no han 
d’associar la violència amb l’esport, 
que és per gaudir i fer salut. En canvi 
si els hi inculquen des de petits que 
l’esport és igual a violència, les noves 
generacions no continuaran amb la 
tradició esportiva a Catalunya.  
Inclús s’ha arribat a un cas en què va 

morir un 
àrbitre per 
la ira d’un 
pare, que 
el va 
pegar 
perquè 

creia que l’arbitratge no era l’adequat 
al partit que s’estava jugant. Al 
principi no hi havia testimonis, per tant 
ningú sabia que havia passat en 
l’acabament del partit, però finalment 
es va acabar descobrint el crim, 
encara que no fos intencionat, i 
actualment el pare te una pena de  8 
anys de presó.  
 

Quan un partit d’infantil esdevé 

un mata-degolla 
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LA MORT DE RAJOY 

 
Rajoy mor després d’un atemptat a les Galeries del Tresillo 
 
Aquesta tarda diferents agències han confirmat la mort de Rajoy, Ex-president 
d’Espanya. Des que Catalunya es va independitzar d’Espanya, el Senyor Rajoy havia 
viscut una vida allunyada de la política. Les 
fonts expliquen que estava robant un sofà pel seu 
petit pis i un dels guàrdies de seguretat el va 
enxampar i el va escridassar. Acte seguit, 
segons fonts mèdiques,  li va agafar un atac 
de cor i a l’instant va caure inconscient. El guàrdia 
va trucar immediatament  una 
Ambulància i el van portar a l’Hospital General de 
la Salut de nostre Senyor, i el cap de 3h d’espera 
i de tractament a cor obert  ja no l’han pogut salvar. 
Avui s’ha decidit que el dia d’ahir es declararia el dia 
mundial per la llibertat de persones que s’equivoquen, 
anomenat amb “El Dia del Rajoy, el pobre home”. 
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El Cadet de Les Franqueses, campiones de 
la Gup2016 

'equip femení de les Franqueses del Vallès es proclama campió del torneig 

internacional d'handbol que s’ha celebra any rere any gràcies al Club Balonmano 
Granollers (BMG). Enguany, les noies de Joel Montava han guanyat després 
d'unes jornades molt complicades, ja que han jugat contra Noruega, La Selecció 
Catalana d'Handbol (SCH), Montmeló i finalment la final l'han disputada contra 
el club Balonmano Granollers (BMG). La Granollers Cup és un torneig que està 
dividit en 5 dies, 3 dels quals són de competició, el primer dia és l'obertura del 
torneig que s’ha celebra amb una gran presentació a la Plaça de la Porxada, tots 
els equips es reuneixen a la plaça i d'un en un van desfilant fins el Palau d'Esports 
de Granollers, un cop allà es juga el primer partit de competició que solen ser 
dos equips estrangers. El segon dia, ja comença la competició de 9 del matí fins 
a  les 8 del vespre hi ha partits. El tercer i el quarta és competició i finalment el 
cinquè és quan s’ha celebrat les semifinals i les finals. Aquest cop a tocat a les 

Franquesines ser campiones, 
amb un resultat ajustat i que no 
s'ha decidit fins els últims instant 
l'equip franquesí ha guanyat per 
la diferència de dos gols. 
 

 

El Reial Madrid  queda 
eliminat   
 
Després de l'alineació indeguda de 
Cheryshev. 

 

heryshev va veure tres  grogues en la 

passada Copa amb el Vila-real , l'última en la 
tornada de semifinals davant el Barcelona, i 
havia de complir un partit de sanció. 
el jugador Rus nova dir que no podia jugar i 
per culpa del el Madrid es queda sense copa 
del rei. El Madrid s’havia classificat a la copa 
del rei en una victòria de 1 3 contra el Cadiz 
però esta eliminat per una alienació indeguda. 
 
 

Kilian Jornet bat el 
record 

 

Kilian Jornet i Brugada aconsegueix fer 
el record en pujar al Everest. 
 
Ignasi Blasi-Nepal 
 

hir 12 d’abril del 2016 Kilian Jornet 

aconsegueix batre el record de la pujada a 
l’Everest sense bombones d’oxigen. En 
diferencia de Pemba que ho va fer amb 8 
hores i el Kilian amb 6 hores 30 minuts. 
Quan va arribar a baix  es va trobar tots els 
Nepalesos esperant-lo orgullosos pel nou 
record mundial. Demà diumenge 15 d’abril 
el nombraran millor corredor de muntanya 
mundial. 
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Xafarderies:  
 
Últimament hem vist a Dakota Johnson i Jamie 
Dornan molt junts en les darreres gales. Fins ara 
es pensava que era per la pel·lícula 50 ombres de  
Grey que tenen en comú. Doncs la veritat és que 
s’han casat d’amagat a l’illa Ánidros, a Grècia. 
Sembla ser que un fan els va veure a la platja just 
després del casament. El que ens sorprèn més és 
que Jamie ja estava casat amb Amelia Warner i 
tenien un fill. De moment, no sabem la reacció que 
pot tenir la dona però definitivament, segons 
apunten les amistats de la parella, acabaran 
tallant.  
 

Embolics de faldes:  
 
Sara Carbonero i el seu últim escàndol  
Últimes notícies de la presentadora del canal tele 5. Ha 
sortit a la llum un nou embolic amorós entre Sara 
Carbonero i Sergio Ramos. Aquest rumor farà que Sara i 
el seu actual marit Iker Casillas no triguin massa a 
divorciar-se, ja que Carbonero en unes declaracions a la 
revista “Lecturas”, afirma haver trobat l’amor de la seva 
vida. Sobretot, la presentadora en destaca l’intel·lecte del 
defensa madridista, el seu sentit de l’humor i la manca de 
ridícul. 
 

Relacions 
sentimentals:  
 
A la revista Lecturas han entrevistat a Mª 
Dolors de la Font Petita per haver-se 
volgut distanciar un temps amb Josep Mª 
de l’Alcanterilla, el qual portaven 78 anys 
de matrimoni. En l’entrevista ella explica 
les estranyes raons perquè ha volgut 
deixar un temps per pensar. Una d’elles 
era que quan sortia de la dutxa mai 
trobava l’alfombra per eixugar-se els peus 
i tampoc mai el seu marit li comprava el 
tipus de paper de WC de doble cara i de 
color rosa. Els familiars de Mª Dolors 
pensen que s’està equivocant i que té uns 
motius bastant estranys però a diferència, 
el seu marit Josep Mª, està molt disgustat 
i promet que no tornarà a fer passar 
malament a la seva dona d’aquesta 
manera. 

 
 

Demandes judicials:  
La mare de Frank de la Jungla denuncia 
el seu propi fill 
 

Fa poques hores que ha sortit a la llum, que 
la mare del famosíssim  Frank de la Jungla 
ha denunciat el seu fill per portar a cada 
programa uns “Croks”. Aquest cas ha acabat 
en els tribunals. Frank, està molt enfadat 
amb la seva mare ja que diu que és la seva 
manera de ser i fer els programes. Ara es 
rumoreja que per culpa d’aquest incident 
amb la seva mare és més que probable  que 
trenquin el lligam mare fill que tant bé es 
portaven.  
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Tongo amb els premis 

 

Els premis de Sant Jordi el Vil·la 

Romana va averi tongo. 

 

El institut Vil·la Romana realitzaren com 

cada any els premis de Sant Jordi, d’on 

els professors van fer tongo amb els 

premis. Els alumnes subornaren els 

professors pagant-li 100 euros per 

guanyar. Els alumnes es varen revelar 

contra el jurat i tingueren que trucar e les 

forces de l’ordre. Però el jurat no va ser 

protegit i marxaren amb morat els ulls.  

les forces de l’ordre s’endugueren una 

cinquantena de menors de edat. 

 

Matèria Aèria 

 

Descobriment de una matèria aèria. 

 

Descobreixen una nova matèria científica on permet 

enlairar objectes des de 3 metres. La NASA ha enviat 

un grup per rescatar o robar aquesta matèria. Per 

crear nous descobriments. Altres països estan 

investigant per saber d’on a vingut. També hi ha 

rumors de un antic portal viatger on sa després un tros 

d’aquesta pedra. 
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  El nou cantant i guitarrista que agrada els 

adolescents 
 

Entrevistem a l’anglès Drake Anderson, el nou cantant i guitarrista que està agradant a tants 

adolescents. Aquí coneixereu la bonica i increïble història de com va arribar a fer-se famós. 
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