VA DE SERIES...

DATOS INUTILS
100 tazas de café tomadas
en un lapso de cuatro horas
técnicamente pueden
causar la muerte.
El ojo del avestruz es más
grande que su cerebro.
Las hormigas no duermen.
Cada mes que comienza en Domingo tiene un Viernes 13.

THE BIG BANG THEORY
Tracta sobre un grup
de joves superdotats, un
poc freaks i
que tot el que
els hi pasa ho
relacionen amb
la ciencia o
les frikades.

En promedio una persona ríe
15 veces en el día.
en

tu

La palabra “Karaoke” significa “sin orquesta” en Japones.
Una persona morirá más rápido por no dormir que por
no comer, el hombre solo
puede aguantar 10 días sin
sueño, y puede estar varias
semanas sin comer.
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carpe diem

THE IT CROWD

Si por alguna razón el sol
dejara de emitir luz, en la
tierra tardaríamos 8
minutos en darnos cuenta de
esto.

Un estornudo viaja
boca a 965 Km/hr.

La revista del casal

KROD MANDOON

Dos tècnics
informatics
que fan feina als soterrani d’una
gran empresa i són els
darrers en
tot, humor
anglès.

Es la història d’un
guerrer lider de la
resistència, que va
acompanyat d’un ogre, un
mag que no sap fer magia i
una al·lota un poc fresca,
molt divertida.

CASAL DE JOVES
s a n t a e u g` e n i a

maig
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GRAFFITTI

TORNEIG
PIN PON

PROGRAMACIÓ
MAIG

Divendres 16 d’Abril
vam tenir torneig de pin- CICLE
CINEMA TIM
pon, van venir a particiBURTON
par 9 joves; Gaspi, Loren,
Roldàn, Mateu, Rafa, ForEl cicle va començar fa
ti, Blanco, es Gemelo i en
El passat 29 de Desdues setmanes amb les proTomàs.
embre vam realitzar un tajeccions de “Charly y la
ller de grafittis que va tefabrica
de
chocolate”,
Després d’uns parnir una gran participació
“Eduardo Manostijeras” i
tits més que interessants
per part dels joves tau“Beetlejuice”
el guanyador es va decidir
jans. L’activitat va durar
a una final a 3 bandes i la
desde les 11h del matí fins
Les pròximes projeccions
classificació va ser la seles 21h del vespre i va
seràn:
güent:
contar amb l’exhibició de
graffiti, amb un gran mural
7 Maig
1r Blanco
que podeu pujar a veure
“Sleepy Hollow”
2n Roldàn
quan volgueu al casal, la
3r Loren
tematica del qual va ser
14 Maig
“Alicia en el pais de les
“Pesadilla antes de naviEl primer i el segon
maravelles”, taller on els
dad”
classificat
s’emportaren
joves van poder practicar
un sopar a s’Estació, BON
amb els pots de pintura i
21 Maig
PROFIT!!
música en directe punxada
“La novia cadaver”
per els dj’s de KAPAROOTS
SOUND SYSTEM.
28 maig
“Big Fish”
El mural el van venir
a fer 6 joves de Palma que
totes les projeccions cofirmen com: Large, Banek,
mençaràn a les 18:00h
Kine, Kron, Shik i Tash.
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MAQUILLA’T
Vina al casal a aprendre
a maquiilarte així podràs
sortir més mona de lo que
surts habitualment, el taller està impartit per na
Marian Coll
El taller de maquillatje ja va començar dia 24
d’Abril, les pròximes sessions són:
8 Maig
15 Maig
cada sessió comença a les
19:00h
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