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for it the flies, see you later alligator....

RECOMANACIONS...

PELI: PULP FICTION

LLIBRE: BUICK 8

DISCO: A FUNKY ODYSSEY

Diàlegs de-
lirants, girs 
inesperats 
i un cúmul 
d’històries 
que disfruta-
rás del gran 
Quentin Taran-
tino, un clàs-
sic.

Relat de 
terror del 
mestre Ste-
phen King, 
que et mos-
trarà la 
veritat que 
s’amaga dins 
un coche.

Gran disc 
del gran 
gurú del 
funky elec-
tònic, si 
t’agrada ba-
llar i pas-
sar una bona 

estona val la pena escol-
tar aquest cd i anar a un 
concert.

envia’ns la teva!!
PREMIS DARWIN
 Los Premios Darwin se 
conceden, generalmente póstu-
mamente, al individuo(s) que 
se elimina del acervo genético 
de la manera más espectacular. 
Sin embargo hay una excepción a 
la condición de morirse. Si un 
individuo no muere, pero que-
da incapaz de tener hijos sería 
elegible para el dudoso honor de 
recibir el premio mientras aún 
esté vivo.

Exemple:

   Dos estudiantes univer-
sitarios de Houston fueron 
arrollados por un tren el 
28 de marzo de 1997 (Vier-
nes Bueno). Habían puesto 
monedas en la vía del fe-
rrocarril para verlas des-
pachurrase en una forma 
alargada. Después de colo-
car las monedas en la vía, 
se alejaron para ver des-
de una “distancia segura” 
como llegaba el tren. Des-
graciadamente, se aleja-
ron y esperaron sobre otro 
juego de vías en el que 
llegaba otro tren desde la 
dirección contraria. La 
policía encontró sus alar-
gadas formas más tarde...

si voleu llegir més històries 
com aquesta:
http://es.wikipedia.org/wiki/
Premios_Darwin



Activitat estrella del 
mes passat!!

Taller de fotografia analò-
gica. 

El Casal convertit en un 
estudi fotogràfic durant 

uns dies!

El passat mes de maig el 
Casal per petició d’alguns 
joves vam realitzar un ta-
ller d!!e fotografia analò-
gica, van venir dos joves 
fotògrafs, un català i un 
Murcià un poc Mallorquins,  
vam dividir el taller en 
quatre  sessions, de tres 
hores cada una d’elles. A 
la primera sessió ens van 
donar la teòrica i les 
tècniques fotogràfiques, a 
la segona vam fer una sor-
tida pel poble a realitzar 

fotografies, Sa Creueta, 
Es Puget... i alguna si 
que en va sortir. Les dues 
darreres van ser sessions 
de revelat, al quartet de 
material que Taujana tea-
tre ens van cedir, es va 
convertir per uns dies en 
estudi fotogràfic, tancats 
allà dins,  amb la llum 
vermella vam veure com del 
no res, anaven sortint les 
imatges que nosaltres ma-
teixos  havíem realitzat. 
Al taller hi van  parti-
cipar al taller un total 
de 17 joves del munici-
pi. Des d’aquí volem agrir 
a n’en Joan Capó que ens 
deixes molt del material  
que vam utilitzar per rea-
litzar el taller, ja que 
sense aquest no s’hagués 
pogut dur a terme, també 
agrair a l’Associació Tau-
jana Teatre que ens deixes 
l’espai per realitzar les 
dues darreres sessions. I 
a en Pere i a en Cuco per 
aguantar-mos tots aquests 
dies amb molta paciència.

FINS LA PRÒXIMA!!

JULIOL

Taller de curtmetratges
Dimarts 14 i Dijous 16 de 

18h a 20h 

De cara a l’ entrega de 
curts de les colles, 

des del Casal hem pensat 
realitzar un Taller de 

Curtmetratges, on apren-
drem algunes tècniques per 
a realitzar un bon curt. 
Si no saps ben bé com en-
focar el teu, vine i par-

ticipa!

III Torneig de Pro 
Dimecres 29 a les 18h al 

Poliesportiu

Per participar-hi  
apunta’t al Poliesportiu

AGOST

Taller de Teatre Negre
Dimarts 18 i dijous 20 de 

18h a 20h

Vine a experimentar i ex-
pressar-te amb el Teatre 

Negre.

Proposta 
del Casal

Taller a la Carta

Si sou un grup de  6 joves  
com a mínim, teniu ganes 
de realitzar activitats i 
tallers , i les proposades 
no són del vostre gust,  

veniu al Casal, proposeu-
ho i el posarem en marxa!!

Recordem que durant els mesos 
de Juliol i Agost  el Casal es-
tarà tancat i només obrirà els 
dies de les activitats progra-

mades.

FOTOGRAFIANT!!
ESTIUA’T AMB 
EL CASAL 
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