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Benvolguts/des, 
 
Si per passar-t’ho bé necessites una proposta de quelcom interessant i un grup d’amics per gaudir de la 
tarda, el Club Social Ments Obertes Sants - Montjuïc és el que estàs buscant. 
Des de fa uns anys, l’espai que compartim ens permet conèixer gent nova, tenir noves experiències i 
estar més a prop del que passa al nostre voltant. El Club Ments Obertes Sants - Montjuïc ha passat, al 
llarg de la seva història, per diferents moments i ara, enmig del retrocés de les polítiques socials, vol 
dirigir esforços a seguir proporcionant un espai de referència a la comunitat i un pont per establir noves 
relacions i gaudir del temps. I ho volem fer d’una forma significativa, atractiva i que tots aquells que s’hi 
vulguin apropar trobin un ambient agradable i molt de caliu!!!!  

Volem aprofitar per fer arribar el nostre agraïment a tots aquells que ens recolzen i ens ajuden a 
aconseguir-ho.  

Amb aquesta revista tanquem l’any 2013 i us presentem el nostre logo. Aquesta és una iniciativa dels 
socis del Club Social Ments Obertes Sants - Montjuïc, que reunits en comissió al llarg d’un temps, han 
anat creant tot l’entramat d’un carnet de soci, el lema, el disseny, els beneficis que aporta el carnet del 
club i, per descomptat, el logotip que ens identifica com a Club dins de la Fundació de Serveis Socials i 
a la ciutat.

És el resultat d’un sentiment de pertinença i promou la difusió en la comunitat que els envolta, ja que 
defineix molt bé la integració comunitària i la seva existència en ella.

El logo és el seu mirall, reflecteix el que ells són i representa el que han arribat a adquirir gràcies a la 
presència del Club Social a les seves vides.

Els elements que formen la imatge representen alguns edificis del districte de Sants -Montjuïc al qual 
pertanyen i a les persones que viuen a la comunitat, i formen un tot. La imatge és atractiva i identificable 
arreu, ja que són aspectes molt característics del districte. 
Pensem que genera confiança i credibilitat, el que potenciarà l’èxit que s’esperava obtenir des del 
principi. Alhora, el Club Social guanyarà notorietat i un lloc pel seu dinamisme i proximitat amb l’entorn 
com un grup sòlid, segur, fiable, eficient i professional. 
Hi sou tots convidats! 

Marisa García-Durán
Coordinadora de Serveis Comunitaris
Imma Vilchez 
Monitora del Club Social Ments - Obertes 
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Estómac//
Hi havia una vegada un amic anomenat Ricardo, 
que em deia que tot ho feia molt de pressa i no 
anava desencaminat, perquè de vegades vaig tan 
de pressa que no me n’adono. Per exemple, quan 
estem dinant, encara que rebi la cullerada l’última 
de la taula, sempre acabo el plat la primera. 

I els pares em diuen:
-“Noia, què ràpida arribes a ser”.

En canvi, hi ha gent que els hi passa el contrari 
del que a mi. Us explico. Hi ha persones 
especialitzades en ésser les últimes en qualsevol 
acte social: arriben tard per costum i ja tothom els 
espera; però jo als postres no m’espero, ho sento 
molt, encara que sigui de mala educació.

Jo crec que la dentadura també condiciona; 
m’explico: si tens unes dents fortes pots desfer els 
aliments que prens amb més facilitat i, en canvi, si 
tens uns molars petits, hauries de fer més esforços 
per desfer el menjar bé.

En fi, hi ha per tots els gustos. D’això dedueixo 
que segurament a nivell de salut és millor anar 
a poc a poc i amb calma que anar amb presses; 
encara que siguin causades més per golafreria 
que per nervis. És carregar l’estómac de bols ben 
grans que necessiten més sucs gàstrics i més 
treball per a les parets de l’estómac; tota una 
prova de resistència per al rei del sistema digestiu.

Susana

Trobada d’interclubs//

El passat dissabte 4 de maig de 2013, vuit 
clubs vam concertar aquesta trobada de socis i 
professionals per gaudir de jocs, dinar plegats i 
així conèixer-nos millor, intercanviar experiències, 
conèixer gent nova...

Arribem unes 58 persones de 60 previstes; tot un 
èxit, sobretot per saber bé com coordinar a tanta 
gent. Van ser moments molt bonics que, parlant 
entre els professionals, comentàvem que hauríem 
de repetir més sovint.

Quedem per aquesta ocasió a Sta. Ma. de 
Vallvidrera, un espai a l’àrea de descans prop 
del llac. Aquest lloc tenia un petit bar, taules 
i un gran espai per jugar. Entre tots els clubs 

ens organitzem per fer jocs de cartes, de taula, 
dòmino, senderisme, bàdminton...

Després de dinar vam fer fotos de record, per 
grups de clubs, tot el grup sencer amb les 
persones que volien sortir a l’hora de publicar, una 
altra amb tots i una altra de professionals.

Gràcies a tots per venir i participar, especialment 
als clubs: Roure, Arep, Arapdis, Marianao, Espai 
3, Relaciona’t, Portalet i Ments Obertes, i a la 
Comissió Barcelona Sud per facilitar-nos aquest 
espai per quedar!

Melcior P. i Oscar G.
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El Tai Chi Chuan es originario de China. Es una 
técnica que he ido adoptando y adaptando a lo 
largo del tiempo. Es el arte marcial que más me 
atrae entre todos de los que soy conocedor, pues 
aunque es de uso exclusivamente defensivo, 
y solo se ha de usar para la defensa personal, 
también puede servir en situaciones excepcionales 
para el ataque, con distintas técnicas que pueden 
producir estrangulamiento y/o luxaciones. 

El Tai Chi Chuan, y concretamente al estilo Cheng, 
consta de 24 movimientos. Es un ejercicio muy 
completo y muy terapéutico también, que trabaja 
los 361 puntos y canales de la acupuntura.

Resulta muy útil para mantener el cuerpo y 
la mente en forma, pero también para vencer 

miedos. El método para aprender el Tai Chi Chuan 
es empezando por movimientos suaves y lentos 
hasta interiorizarlos y después ir desarrollando la 
técnica con la que podrás defenderte de cualquier 
situación, incluyendo posibles ataques de arma 
blanca.  

Este ejercicio se ha de combinar con una 
alimentación rica en fósforo, que va muy bien para 
la mente. Un alimento rico en fósforo es la gamba.

Para acabar, decir que este arte milenario se sigue 
enseñando exactamente igual como se hacía en 
sus inicios con el maestro Zhang Sanfeng.

Juan Carlos P.

TAI CHI// LABORTERAPIA//
Es un trabajo que realizamos en grupo, que 
nos gusta y que es muy entretenido. Hacemos 
calendarios, arandelas, tornillos para sanitarios y 
los embalamos para su envío. Cecilio se encarga 
de ello.

Las instalaciones están muy bien, tenemos un 
lugar para descansar con máquinas de café, 
refrescos, agua y lavabos; uno de ellos es 
adaptado para compañeros que van en silla de 
ruedas. Mientras descansamos allí, hay gente que 
sale a fumar fuera del centro. 

Arriba de donde estamos nosotros hay un almacén 
donde guardan todo lo que preparamos.

Carlos es nuestro jefe, Miguel es el encargado, 
Alex y Cecilio son los monitores; el resto son 
compañeras y compañeros que hacen lo mismo 
que yo.

Para Navidad nos regalan calendarios y hacemos 
una fiesta con pica-pica, bebida y actuaciones 
como cante.

Maribel N.
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CINEFÒRUM//

ATRACO A LAS TRES
Va de unos trabajadores de un banco que deciden 
atracarlo cuando cambian de director.  
Hay que tener mucho cuidado con los bancos, 
porque te pueden estafar dinero con productos 
atrayentes de regalo. Es importante tener en 
cuanta a la persona que ejerce de director, porque 
hay mucho corrupto, que se puede embolsar el 
dinero de los contribuyentes como es el caso de 
Mario Conde. 
La verdad es que los protagonistas de la película 
son un poco tontos, ya que en las prácticas antes 
del atraco, se nota que son ingenuos y tienen mala 
coordinación con los miembros que traman el plan; 
cada uno va a su rollo. Además, cuando van a 
atracar aparecen unos atracadores profesionales y 
se arma un lío en el banco. Muestra cómo trabajan 
los atracadores aficionados: las pistolas que tienen 
no son de verdad sino de juguete, y el coche se 
les estropea, llegando tarde al atraco y topándose 
con los profesionales. 

Nosotros ni nos atreveríamos a robar, porque es 
muy difícil. Los bancos de ahora no son como los 
de la película: sin cámaras, el dinero esparramado 
por encima de la mesa a la vista de todo el 
mundo…        
 
Ángel M. y David H.

Me gusta la cocina porque es divertida y muy 
entretenida. Además, me llevo bien con todos los/
as socios/as que participamos en esta actividad. 
Poco a poco, estamos trabajando en equipo y 
encargándonos de hacer la lista de la compra; 
revisando lo que ya tenemos y así ahorrar un poco 
más; comprando en los supermercados que hay 
cerca del Club Social (que es algo muy divertido) y 
cocinando platos tan ricos…
Ya hemos hecho cocina rápida, cocina de verano, 
cocina exótica y, en Navidad, lo más seguro es 
que hagamos un especial con los platos típicos de 
las fechas navideñas.

Estamos encargándonos de recoger todas las 

recetas en un recetario, que esperamos terminar 
pronto y hacerlo llegar a mucha gente, para que 
aprenda y disfrute tanto como nosotros/as
de estos momentos. El recetario tendrá un 
apartado por cada especialidad de cocina, fotos 
que nos hacemos en este taller y un espacio para 
dedicatorias.

Lo que más me gusta es el momento final del 
taller, porque nos hacemos fotos de grupo muy 
divertidas. 

Este taller lo veo muy interesante y os animo a 
que participéis.

Mª Isabel N. e Inma V.

TALLER DE COCINA//



Ments Obertes12 Ments Obertes 13

El retorn del Jedi

Els mètodes d’extorsió de Jabba van al gra i són 
una mica bèsties, perquè hi ha una escena en la 
qual una de les noies que ballen per a ell la tira 
sense cap motiu a un forat perquè se la mengi un 
monstre, el Rancor.

Una altra escena que ens crida l’atenció és la que 
els Ewoks es pensen que C3PO és un déu, ja que 
sap 6.000.000 milions de formes de comunicació. 
Quan el robot està assegut en el seu tron, Luke 
utilitza la seva força de Jedi per aixecar-lo i els 
Ewoks s’espanten. En aquesta mateixa escena 
la princesa Leia es fa amiga dels Ewoks, perquè 
és l’única humana que no porta armes i vol 
parlar amb ells; ens ensenya que el diàleg i la no 
violència és el que trenca fronteres i estreny les 
unions.

Anakin Skywalker abans de convertir-se en Darth 

Vader, era un home bo, però en ser seduït pel 
costat fosc per l’Emperador, es canvia de bàndol; 
però la força de l’amor que li té a Luke, el seu fill, 
fa que el Jedi que hi ha en ell torni a ressorgir i 
mati a l’Emperador en lloc del seu fill .

El final en què apareixen els fantasmes Jedis i en 
què Anakin apareix també com un esperit Jedi és 
molt bonic i potser és una de les escenes que més 
ens ha agradat i impactat de tota la pel·lícula.

Maribel N., Ángel M. i David H. 

El secreto de sus ojos
Benjamín Espósito es un oficial de un juzgado 
de instrucción de Buenos Aires. En su jubilación, 
está interesado en escribir una novela sobre un 
asesinato que ocurrió hace 30 años y que aún 
recuerda, ya que fue testigo y protagonista. Al 
revivir este caso, le viene a la memoria la mujer a 
la que amó en silencio durante muchos años.

Esta película argentina de drama y suspense trae 
los temas del amor, el duelo y la justicia en saltos 
entre el pasado y el presente. Tiene un final que 
no te esperas y te deja en vilo hasta el final de la 
trama. 

Nos gusta mucho, el actor principal lo conocemos 
desde su juventud; además es una película de 
costumbres y muy entretenida.

No nos gusta la muerte de una de los personajes 
que aparecen y que hay momentos en los que se 
hace algo lenta y lineal. 

Martín H., Manuel F. y Maribel N.

Conan El bàrbaro  
La pel·lícula va d’un líder d’un cruel exèrcit de 
guerrers que envaeix un llogaret i assassinen 
a tots els seus habitants, excepte als nens que 
són fets presoners i entre ells Conan. Després 
d’aquests assassinats als nens els porten a un 
camp de treballs forçats. 

Quan Conan és adult, és comprat per un traficant 
d’esclaus que l’utilitza com gladiador per guanyar 
diners. Gràcies a aquests entrenaments per les 
lluites es converteix en un temible guerrer, que 
aconsegueix fugir amagant-se en una gruta on 
troba una espasa.

Cerca a l’assassí dels seus pares i el seu 
poble; en ment té l’estendard de les dues serps 
enfrontades sobre una lluna i un sol naixent. És el 
moment en què els busca per venjar-se pel que 
van fer.

La pel·lícula ens ha agradat molt per la temàtica 
d’espasa i bruixeria; sobretot l’escena de la bruixa. 

La seva música també ens ha encantat; la banda 
sonora formada per cors i música simfònica han 
fet que es converteixi en un clàssic entre els 
col·leccionistes, sent valorada com una de les 
millors de tots els temps.

Els escenaris i els efectes especials estan molt 
ben treballats; alguns d’aquests escenaris estan 
rodats a Espanya (Almeria i Segòvia), on podem 
admirar la bellesa dels seus paisatges i diverses 
escultures d’aquests. 

Com a curiositat, direm que alguns actors són 
espanyols i que molts d’ells no tenen experiència, 
sinó que són d’altres camps, com culturistes, 

ballarines, ex-jugadors... 

A Arnold Schwarzenegger li queda molt bé el 
paper de guerrer; té poc diàleg en la pel·lícula, 
però aquest paper va catapultar la carrera d’actor 
de Schwarzenegger.

La pel·lícula és la primera adaptació al cinema del 
personatge de Conan, que anteriorment ja havia 
estat adaptat amb molt èxit al món del còmic.

En la nostra opinió, és una de les millors 
pel·lícules que interpreta Arnold, ja que és un 
clàssic del cinema d’aventures dels anys 80.

Maribel N. i David H. 
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Els duelistes 
La pel·lícula dirigida per Ridley Scott tracta de 
dos soldats de les tropes napoleòniques que per 
una petita tonteria es baten en duel; un d’ells és 
Gabriel Feraud (Harvey Keitel) que durant 15 
anys fustiga a cada trobada a batre’s en duel amb 
l’Armand d’Hubert (Keith Carradine).

Al principi, d’Hubert està amb una prostituta 
que intenta evitar que es bati en duel. Després, 
D’Hubert es casa, la guerra s’acaba i es canvia 
al bàndol de Lluís XVIII, rei de França. Mentre 
Feraud segueix en el bàndol napoleònic, d’Hubert 
el salva de ser executat sense que arribi a saber 
res.

L’òpera prima de Ridley Scott és una pel·lícula 
lenta comparada amb el ritme actual dels films.
Té un duel final a pistola molt tens i espectacular.

David H. 

L’amenaça fantasma 
La guerra a l’espai ens sembla malament, perquè 
lluiten molt i això no està bé. Si fos per una bona 
causa estaria justificat per la llibertat del poble i 
l’equilibri, com passa aquí.

La història de la pel·lícula ens sembla entranyable, 
molt bonica. L’argument està molt ben aconseguit 
i els actors tenen una gran capacitat interpretativa. 
La música i els efectes especials acompanyen la 
trama i fa que visquis més la pel·lícula, com en les 
batalles dels droides i les carreres de beines.

La pel·lícula de ciència ficció i d’acció, ens ha 
transportat al món de fantasia de la nostra 

joventut. L’emoció del títol i la musiqueta principal 
ens fa sentir alguna cosa especial. 

Maribel N., Ángel M. i David H. 

L’atac dels clons 
L’exèrcit dels Clons és molt poderós i els estan 
construint en un planeta a part; però estan deixant 
de banda un ambiciós projecte ocult als Jedis: una 
arma definitiva que desencadenarà la guerra a la 
galàxia .

Els Jedis tenen molts deures i obligacions per 
mantenir els mals pensaments a ratlla, perquè 
aquests els poden portar al costat fosc a través 
de l’odi. El que volen per sobre de tot és mantenir 
l’equilibri i lluitar contra el costat fosc de la Força.

La història d’amor entre Anakin i la Senadora 
Amidala és un amor prohibit, perquè la senadora 
no vol interferir en el futur prometedor d’Anakin 
com a aprenent que arribarà a ser un Cavaller 
Jedi. A més, ella té un càrrec polític que li impedeix 
estar amb ell; sense oblidar que els Jedis no es 
poden comprometre mai, perquè els sentiments 
els poden portar al costat fosc. Però l’amor que 
senten és massa fort com per deixar-lo passar.

La pel·lícula ens ha agradat molt, perquè ha tingut 
més acció, intriga i amor.

Maribel N., Ángel M. i David H. 

La boda de la meva millor amiga
Segons la pel·lícula, hi ha múltiples maneres 
d’arruïnar un matrimoni, motiu pel qual aconsellem 

ser un mateix i ser honest per viure feliç amb 
la teva parella i fer les coses que t’agraden i 
compartir-les amb el teu amor.

El matrimoni és complex, té els seu costat bo i 
dolent, com tot en aquesta vida; però el que cal 
tenir en compte és que els temes importants que 
afecten tots dos sempre es poden consensuar i 
pactar, perquè les coses siguin menys difícils.

Hi ha qui pensa que el matrimoni és una tonteria i 
hi ha qui no vol per res del món casar-se. Totes les 
opcions són vàlides mentre es decideixi en parella.

La nit de noces sempre és un moment molt 
especial que tothom que l’ha viscut el recorda com 
una cosa extraordinària però tradicional. 

David H., Dani S. i Inma V. 

Los visitantes
Va de un caballero, Godofredo, y su escudero “Del 
Cojón”, que viven en la edad media. Al caballero 
le otorgan el casamiento con la hija del Conde. 

De camino para ver a su prometida, Fremebunda, 
acortan por un camino donde se encuentran a 
una bruja y la capturan. Ella, para vengarse, le 
echa un brebaje a Godofredo que le hace alucinar, 
y mata por error al Conde, creyendo que es un 
oso. Su prometida no se casa con él y se mete a 
monja. Por lo que van a ver a un mago, Eusevius, 
que les da una poción para que viajen al pasado 
antes de la muerte del Conde; pero les echa unos 
huevos de codorniz y viajan a 1992 ¿Qué pasará? 
¿Volverán a su época? ¿Godofredo se casará con 
su amada Fremebunda?

Es una película muy divertida que contiene 
muchos efectos. Es una comedia de “sal gruesa”, 
que recurre a lo más fácil. Baila por varios 
momentos de comedia, desde una basta a una 
fina interpretación.

La música acompaña de manera adecuada las 
escenas, haciendo al espectador meterse mejor 
en lo que está viendo.

Las interpretaciones son muy buenas por parte de 
los actores.

Además, están muy bien hechas las escenas en 
las que descubren todos los adelantos del futuro.

La película se compone de 3 partes: la del pasado, 
la del futuro y de nuevo el pasado.  

Si queréis pasar un rato de risa con buena 
compañía, esta es vuestra película. 

Maribel N. y David H. 
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Salvar al soldat Ryan 

Ambientada en la invasió de Normandia de la 2a 
Guerra Mundial. El capità John Millar i 7 homes 
van a la recerca del paracaigudista soldat Ryan, 
que ha perdut als seus 3 germans en combat.

El punt clau és la gent que mor per salvar un 
només soldat, a més que toquen el tema dels 
llaços fraternals entre els soldats, el treballar 
tots com un de sòl. Tots els seus membres són 
importants per treure a davant la missió.

Però és veritat que “En les guerres , no hi ha 
vencedors, sinó vençuts. Que cap guerra és bona, 
excepte la de les Galàxies...” (Bart Simpson)

Hi ha un bon treball dels personatges , que 
transmeten el patiment i el sentit patriota que 
inspira , el cimal de la pel·lícula és si val la pena 
tot, si es fa digne, preguntant-nos si ha valgut la 
pena la seva vida.

En general són moments impossibles d’oblidar, 
sent molt visible l’estil de Spielberg, que dóna 
nom al pla principal del zoom, la seva acció i 
bona construcció dels personatges, de molt bona 
qualitat.

Una de les millors pel·lícules emblemàtiques i 
bèl·liques de la història. Destaca perquè és molt 
gràfica i realista de la guerra , sobretot la primera 
mitja hora. Està basada en el cas real dels 
germans Niland, 8 germans que van morir a la 
Guerra de Secessió.

Maribel N. y David H. 

Sense perdó 
La pel·lícula tracta d’un expistoler que viu amb 
els seus dos fills en una petita granja. La situació 
econòmica per la qual passa el fa empunyar 
la pistola de nou; aquesta vegada unit a un 
antic amic i a un noi. Una gustosa recompensa 
els espera, ja que han d’ajudar a un grup de 
prostitutes que volen matar dos texans que 
van desfigurar a una d’elles. El xerif local està 
preocupat, ja que no permet armes ni delinqüents 
a la seva ciutat.

Clint Eastwood entaula un personatge emblemàtic, 
dur i fred, que és el que als espectadors ens 
agrada i ens enganxa. Convé recordar que va 
ser la interpretació d’aquest paper el que el va fer 
famós.

Et va contenint cada vegada més l’alè, per la 
intriga que es passa al veure-la. Val la pena no 
perdre res. A més, trenca tots els clixés de del 
gènere western.

Aquesta pel·lícula va guanyar quatre premis Oscar, 
entre ells els de millor pel·lícula i millor director 
(Clint Eastwood).

Maribel N., Ángel M. i David H. 

UNA NOVA ESPERANÇA 
Et va contenint cada vegada més l’alè, per la 
intriga que La força de Luke Skywalker és intensa 
en ell des del principi, però ha d’aprendre a 
utilitzar-la i Obi Wan Kenobi li ensenya a controlar-
la, aprenent a manejar el sabre làser.

Han Solo només portava la nau El Falcó Mil·lenari, 
per traficar amb mercaderia il·legal i que no li 
enxampin les naus de l’imperi; però després passa 
a l’Aliança Rebel.

L’Estrella de la Mort no ens agradaria que la 
construïssin, perquè això de destruir un planeta 
sencer habitat està lleig, perquè hi ha gent 
innocent. A més, té un defecte de construcció, que 
llançant dos míssils de protons en un forat explota. 
Una curiositat és que aquesta estrella és una 
maqueta a escala.

Una altra curiositat es que l’actor Peter Cushing 
que encarna Grand Moff Tarkin era actor de 
pel·lícules de terror clàssiques, com la que va 
interpretar de Van Helsing, caçador de vampirs. 
A més, en la pel·lícula no apareix amb les botes 
imperials perquè li picaven els peus, i George 
Lucas li va dir que podia posar-se sabata plana, 
de manera que les escenes es gravaven per no 
treure-li els peus.

Ángel M., Maribel N. i David H.
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Pel Dia Mundial de la Salut Mental vam muntar 
unes carpes a la Plaça de Sants. Aquest dia 
va ser organitzat per la Fundació Hospital 
Sant Pere Claver, que va reunir les diverses 
associacions del districte Sants-Montjuïc i va 
convidar a diversos grups perquè realitzessin 
espectacles d’entreteniment, titelles per a nens, 
pintures, gegants, castellers i moltes més coses. 
Per finalitzar el dia amb un cinefòrum sobre la 
pel·lícula El lado bueno de las cosas; però abans 
de veure-la vam poder gaudir de nou del curt que 
havíem fet al club, “Corvus”, que va presentar la 
Maria.

Va tenir molt bona acollida i va atreure a molta 
gent; tant nens com adults van gaudir de moments 
propers a la salut mental i conèixer alguns dels 
recursos que conviuen cada dia amb ells.

Francesc V. i Inma V.

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL//
La madre de Caperucita le hace la lista de 
la compra del Lidl y esta va por la Sierra de 
Collserola. Va cantando la canción “A quién le 
importa”, cuando se encuentra al lobo y éste le 
dice: 

 - “Qué vestido más bonito llevas”.
Caperucita le contesta: - “Es de Dolce & 
Gabanna”.  

Lobo: - “Coge este atajo que llegarás antes 
para ir a la casa de la abuelita”.  

Pero Caperucita va por otro camino y el lobo 
coge el atajo y llega antes a la casa de la 
abuelita. Se come a la abuela y se disfraza de 

ella. A todo esto llega Caperucita y el lobo ya 
está en la cama.  

Caperucita: - “Abuelita, abuelita, qué ojos más 
grandes tienes”.  

Lobo: - “Es para verte mejor”.

Caperucita: - “Abuelita, abuelita, qué orejas más grandes 
tienes”. 

Lobo: - “Es para escucharte mejor”.

Caperucita: - “Abuelita, abuelita, qué 
boca más grande tienes”.

 
Lobo: - “¡Anda, no me tires pegotes y a la discoteca!

El Lobo y la Caperucita se hicieron pareja de hecho. Fueron felices y 
comieron perdices. Y colorín colorado este cuanto se ha acabado.  
Manuel F.

LA caperucita pasota//
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Al viatge a Madrid vam 
sortir a les 9 hores de 
l’estació de Sants amb el 

AVE i vam arribar a Madrid a 
les 12 del mati; desprès ens vam allotjar a l’Hostal 
Nuria, que està al centre de Madrid. 
 
Vam agafar els entrepans i ens vam dirigir a la 
Plaza España a dinar, vam anar a les paradetes 
de la Plaza España a comprar records i desprès 
vam anar al Palacio Real, que està a la Plaza 
Oriente. També vam veure el Teatro Real i la 
Plaza del Sol. Uns van anar a berenar, altres van 
anar al lavabo i uns altres van comprar loteria del 
sorteig de Nadal a La Manolita. Mentrestant, vam 
anar caminant i vam veure la Puerta de Alcalá, el 
Banco de España, la Cibeles, Neptuno, l’edifici 
de Telecomunicaciones, l’Instituto Cervantes i, 
finalment, vam arribar al Museo del Prado; però 
primer vam anar a berenar tots junts.
Vam anar a veure les pintures famoses de Goya, 
com los Fusilamientos del 3 de Mayo, el Duelo 
a Garrotazo, el 2 de Mayo de 1908, Saturno 
devorando a un hijo, el Aquelarre, El Coloso..., a 
més de Fortuny i alguns pintors de la seva època. 
Després vam anar a l’hotel a descansar una mica 
abans de sopar al restaurant.

Ens vam aixecar al mati d’hora, vam esmorzar 
ivam anar al Jardín Botánico. Hi havia un 
hivernacle de plantes tropicals i subtropicals, 

cactus, plataners i plantes carnívores; per fora hi 
havia moltes plantes de tot tipus i moltes vinyes de 
tot tipus, amb cols, mongetes, cogombres i molts 
tipus d’arbres. Desprès, vam anar al Parque del 
Retiro, on hi havia un Palacio de Cristal molt maco
Desprès, vam estar al llac que hi havia barques 
i molta gent; vam estar prenent alguna cosa. 
Desprès, vam anar a menjar al Museo del Jamón.
Desprès, per la tarda, vam anar a descansar. 
Mentrestant, l’Inma, el Dani i la María se’n van 
anar de compres al FNAC, a La Manolita i al Corte 
Inglés de Callao.  Mes tard ens vam reunir amb 
els companys per veure el partit de futbol entre el 
Barça i el Real Madrid; va guanyar el Barça per 
2-1.

Per la nit, vam sortir a sopar a prop de l’hotel, vam 
anar a un bar d’estudiants i vam sopar molt bé i 
econòmic.

El diumenge el vam passar tot el dia al Rastro; 
hi havia “tenderetes” de tot, roba, antiguitats, 
màscares antinuclears, joguines, videojocs, 
pel·lícules de tot tipus -i quan dic de tot tipus és de 
tot tipus-, imans, loteria, etc. 
És el mercat a l’aire lliure més gran de tota 
Espanya. En comparació, agrupa tres mercats 
com els de Barcelona com podrien ser el dels 
Encants, el de la Zona Franca i el de Sant Antoni. 

Vam estar prenent alguna cosa a la Puerta de 
Toledo y la Plaza Mayor, que era molt bonica, i 
desprès vam anar a menjar al Barrio de la Latina.  
 
Finalment, vam anar a l’Hostal Nuria a agafar els 
equipatges. És un hostal molt net en ple centre 
de Madrid, al costat de la Gran Via; econòmic i 
molt sorollós. Més tard, vam anar a l’Estación de 
Atocha i vam descansar mentre esperàvem el tren 
AVE. Vam agafar el tren i vam arribar a les 23:00 a 
Barcelona.  
 
Francesc V., María T., Àngel M. i David H.
 

viatge a madrid//
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Hoy vamos a hablar de videojuegos vintage, de 
aventuras Gráficas de los años 80 especialmente
Aventuras de Sierra-On-line. 

Hablaremos de Leisure Suit Larry © 1987, de 
ahora en adelante Larry para los amigos. Larry es 
el personaje principal y va de un hombre normal 
de 40 años que le gusta salir de fiesta solo. Va a 
los bares a tomar una copa o a la discoteca a ligar 
chicas guapas. Va al casino a jugar a las cartas y 
las máquinas tragaperras, al bar del casino a mirar 
a las chicas que bailan el can-can, y a un tipo 
contando chistes verdes. Larry se mueve por la 
ciudad en taxi; pero Larry, lo que quiere en la vida 
es casarse…  

Los gráficos son antiguos; pero para la época 
son buenos. La música y los efectos de 
sonido suenan a través del PC.  

Para manejar el juego, las órdenes se 
escriben debajo de la pantalla; por ejemplo, 
open door (abrir puerta). El personaje se 
maneja con los cursores del teclado. El juego se 
programó para MS-DOS, pero funciona en algunos 
sistemas operativos modernos como Windows 
95, 98, Millenium y XP. Aparte de los gráficos y el 
sonido, lo que más me gusta es el guión escrito 
por Al-lowe, el diseñador principal y programador y 
músico del videojuego.

Larry continuará con sus aventuras en los 
siguientes juegos de la saga. Si queréis disfrutar 
de un juego divertido y entretenido, os recomiendo 
que lo busquéis en Internet, donde lo vais a 

encontrar fácilmente.
Saludos. Espero que hayáis disfrutado leyendo el 
artículo tanto como yo escribiéndolo.

David H.

Leisure Suit Larry//

De la Navidad aquello que más nos gusta es estar 
con la familia y, por supuesto, los regalos; pero 
también, en muchas casas se recuerdan a los que 
no están y se les hace un homenaje. Y en algunos 
casos se les pone el plato en la mesa.

Nos gustan los turrones y los mazapanes, y 
también los mantecados; porque son postres 
típicos de la Navidad y porque nos agrada 
el sabor. Nos gustan los regalos de Reyes, 
porque nos hace ilusión, además de recoger los 
caramelos que tiran los Reyes en la víspera.
 
Nos gusta decorar la casa; ponemos el árbol de 
Navidad, colocamos también el Belén con su 
Caganer, y el Caga Tió.
 En Nochevieja brindamos con un poco de sidra 

para celebrar la llegada del año nuevo; después 
de comernos las uvas, tocamos las trompetas y 
cantamos villancicos.

También aprovechamos esos días para descansar 
del trabajo. En los días de fiesta me como un 
chocolate con churros con mis seres queridos y 
vamos a ver las figuras de Navidad.

En el Club Social, para celebrar la Navidad 
organizamos una cena, un concurso de postres, el 
amigo invisible, juegos, actuaciones y se reparten 
las recetas de cocina de todo el año. Además, ese 
día nos ajuntamos todos los socios, voluntarios, 
profesionales y prácticos. 

Domingo A. y Maribel N.

Navidad y Tradición//
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El dissabte 10, varem anar a la sala “Arena 
clàssic”. És un local d’ambient, però el varen 
tancar unes hores per a tothom, i especialment 
per a discapacitats mentals i gent de salut mental. 
Varem anar-hi la Inma, la Susana (una amiga 
“granaina” de la Inma, molt guapa per cert) i jo, en 
Melcior. Va haver-hi un concurs de disfresses. Hi 
havien 3 categories: el primer premi era de caire 
artístic i va ser per als “zombis”; el segon premi era 

terrorífic i va ser per als “dimonis”, i el tercer premi 
va ser per a la “castellera”, per raó de la seva 
originalitat. Va haver-hi una pluja de camisetes 
de “SARÄU”, varem ballar una mica i va valdre la 
pena, perquè és un lloc molt cèntric. Convidem 
a tothom qui vulgui a anar-hi a “Arena clàssic”, a 
passar-s’ho d’allò més bé. 
Melcior P.

SORTIDA A LA “DISCO”//

“Una chica pija que está en una discoteca se 
estaba haciendo pipí, y se encuentra a un señor 
con medio vaso de whisky y le dice: señor, me 

puede decir dónde está el tocador de señoras. Y le 
dice el señor: el tocador de señoras soy yo.”

---------------------------

“Una rubia le dice a otra rubia: ¡mira un pájaro 
muerto!, y la otra mira para arriba y dice: ¿dónde, 

dónde?”

---------------------------

“Un hombre de Lepe se monta encima de una 
gallina y otro le dice: ¿qué haces montado en esa 
gallina? Y le contesta el primero: para una vez que 

voy montado en el AVE…”

 

“Un señor que coge la lista de teléfonos para hacer 
una broma dice: ¿es el depósito de cadáveres? 
Y le contestan: si, aquí el cadáver de guardia, 

dígame. ” 

---------------------------

“¿Sabéis lo que se come en las cafeterías del 
tanatorio? Se comen bocadillos de fiambre. De 

salchichón, de chorizo…” 

---------------------------

“A una señora que se le muere el marido se le 
acerca un señor y le dice: señora, lo siento. Y la 

señora responde: no lo siente, déjelo donde está. ”

Manuel F.

Solterito y cuarentón, qué suerte tiene el ladrón. 

Madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle. 

Las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes.

chistes y refranes//
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“Ganadores”, el nou curt del Club Social. 

Pedro és un treballador de la construcció que, a causa del “boom immobiliari”, perd la feina. Aficionat a 
jugar a la loteria, el dia del Sorteig de Nadal li toca la grossa i es converteix en un nou ric.

Mamen, la lotera que li va vendre el dècim, entaula una amistat amb Pedro; amb ella coneixerà l’èxit en 
l’amor. Després d’una curta i intensa relació, es casen; però la felicitat no dura gaire: Pedro mor. 

Una comèdia terrorífica que us farà morir de riure; no us la podeu perdre. Estrena: tardor 2014.
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LA CONTRA//


