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PLANTA. 9 

Revista dels alumnes de la Facultat de Física 
Nám. 32 (nám.1 D.P), desembre del 1994. 
D1pe.lt leval &-5711/10 

REDACCIO 

Ann,a Amat, Xavi Barguñó, Miquel Bordera, JennyBurges, Sebasti'l:1n 
de EChaniz, Pedro P.Enguita, Sergi Escolano, Enrie Escortell, 

-F.Javier FernAndez, Robert Labarta, David Madueño, Cailos Mir, 
Oriol Puigvert, Clara Rodríguez i Jaume Rofes. 

A.GRAIMENTS 

A tots els col.laboradors que amb el seu ajut han fet possible 
aquesta revista: 

Pau Senra, Ignasi, Spoke, Cese, Cine Club Físiques, Juan Luis 
Ruiz Valderrama, Flor d'espígol, Ricardo Lacio, Chuanch, Isaac, 
Cristina Dalfó i Valentí. 

Planta 8 és una revista feta pels estudiants de Física oberta 
a tothom que hi vulgi col-laborar. Les col-laboracions es poden 
deixar a la bústia situada davant de consergeria, o donar-les 
personalment a qualsevol membre de la redacció. P8 no té anim de 
lucre i no reb cap mena de subvenció. 
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EDITORIAL 

Hola. Stop. Bon Nadal. Stop. Presentem nova etapa Planta 8. Stop. Més 

cOmics. Stop. Cap article científic (no culpa nostra). Stop. Poques 

col.laboracions. Stop. TrebalIeu més. Stop. Ganduls. Stop. Propera revista al 

maigo Stop. Potser. Stop. Ah!. Stop. Oblidavem. Stop. Motiu telegrama seva 

dona matemitat. Stop. Petit problema. Stop. Color pare diferent color filI. 

Stop. Felicitats. Stop. Bon viatge. STOP. 

C.A.F. 



CRONICA DE FACULTAT 

Aquestes paraules van dirigides, 
especialment, a aquells que el dia de Sto 
Albert, van presentar-se a classe creient que 
n'hi havía; aquest article els posara al día. Fa 
més de 2 mesos que hem comen~t aquest nou 
curs, i la facultat s'ha mogut el suficient, per 
organitzar: club d'esports, video forum, 
festivitats de pro-viatge, pJanta 8, 
associacions d'estudiants IAESTE, corals i 
alhora assistir a les aules. 1 es que com 
aconsellaven els grecs, l'home ha de cultivar 
l'intel.lecte, el cos i I'anima, i nosaltres 
seguim el seu consell.(Potser manquen 
sessions de teatre, de música, de balls de saló, 
de poesia, ... pero només cal donar temps al 
temps.) 

"Empastifar-te de nocilla el cutis. 
Enganxar-t'hi peixets de galeta, i els teus 
companys se'ls mengen sense ajuda de ses 
mans" era laprova de "pececillos a la mar" de 
la gimcana Sto Albert '94. La millor gimcana 

-en 5 anys! Tenia trama, tenia acció,teniaous! i 
la participació cega de 96 físics aspirants a ser 
els primers. La prova de menjar-se la poma, 
resulta la més escabrosa, cosa inedita, sent-ne 
una de tan innocent. En canvi quedar-se en 
cal \X>tets, va ser" pa nostre de cada día"; estem 
massa acostumats a quedar-nos en cal\X>tets en 
aquesta carrera. "Amanida de pasta. Pollastre 
a I'ast. Pastelito" fou el menú del dinar del 
patró. Assistents tan sois recorden un deliciós 
pastelito, I'únic que sobrevisqué a la 
confrontació de ci vds armats amb potes de 
pollastre, taules per trinxeres i sol macarrOnic. 
Es comen~a a plantejar-se com una acció 
etico-moral imperdonable, sobretot enfront 
I'acampada pel 0.7%. Cadascú és jutge de sí 
mateix, alla ell i el seu laissez faire.Els bits de 
la festa-tarda-nit.:.al-pati foren "Jacky i Nuca" i 
"BaIla amb - l'hula hop"; segons els 
organitzadors la pista s'enfollia 1 la barra 
s'aburria de Iastic quan Jacky sonava. Tot i 
així 300 lts. de cervesa fou el ranking de la 
tarda-nit! Cadascú és jutge de sí mateix i el 
seu laissez faire. 

L'exit d'aquesta trobada festiva del patró 
tingué precedents 4 dies abans aGitanes 
(Mitre-Balmes), i en tomara a tenir ben aviat 
per donar la benvinguda a les proximes 
vacances.Cada setmana 5e prepara l'esmorzar 
més nutritiu pels estudiants, cada setmana 
video forum ofereix una peli al vostre abast a 
la Sala de Graus mentre al Local d'Estudiants 
s'eleven veus de coral. 

O sigui, que si esteu desanimats perque no 
us surt cap problema, si no enteneu la teoria i 
us cauen les parets a sobre, passeu-vos per la 
facultat, i auto-anomeneu-vos protagonistes 
del seu laissez faire. 

Planta 8 

11 CONGRES EUROPEU 
D'ESTUDIANTS DE FISICA. 

Sabies que a finals d'octubre es va 
fer a Sevilla un congrés d'estudiants de 
física? 

Doncs tres estudiants de la teva 
facultat s'hi van arribar. 1 no volen 
quedar-se aquesta meravellosa historia 
per a ells la expliquen a continuació: 

Al congrés es van fer diverses 
conferencies i taules de treball. 

Les conferencies van ser les típiques 
de temes físics: mediambient, univers, 
materials i tecnologia. Pero exposats, si 
més no la majoria, de forma atípica, 
amena i entenedora. 

Les taules van ser la part més sucosa 
del congrés, doncs estudiants (uns 30 
per taula) d'arreu del estat i algun 
erasmus discutiem i explicavem les 
diferents situacions i problematiques de 
les nostres facultats. Els temes que es 
van discutiranaven -des· de sortides 
laborals, associacionissme fins al estat 
del ensenyament. Com a conclusions 
vam veure que en totes les facultats de 
física existeixen els mateixo~ entrebancs 
i problemes, deguts en part 'per la falta de 
comunicació entre les uDlversitats (un 
clar exemple es el fet de que cada facultat 
a presentat un Nou Pla totalment dispar, 
varien assignatures i inclús n'hi ha de 5 
anys), encara que la pi1ti,ncipal 
preocupació va ser el fet de constatar el 
gran passotismegeneralitzat des de 
dirigents fins a els estudiants (costa molt 
de manar col.laboracions í organitzar 
que1com tant per la falta d'ajuts com per 
la posició comoda de la gent que espera 
que li donguin tot fet). També es va 
concloure la gran presió del mercat 
laboral sobre les facultats i 
I'ensenyament que s'hi dona. Així doncs 
es va veure la necessitat urgent de 
potenciar el contacte entre universitats 
(Cas ciar és el preguntar-se quants 
estudiants de física de la UAB coneixem, 
o que sabem del seu pla d'estudis, i aixo 
que estan al costat) i fomentar les 
activitats deIs estudiants des de primer 
curs (es difícil donar continuitat a les 
coses si són els deis ultims cursos qui 
les monta). 

Per acabar i com a conseqüencia de 
tot el que es va veure, es va dir que seria 
interessant montar un altre congrés en el 
pla~ maxim de dos anys amb la 
col.laboració de totes les facultats 
assistents al darrer congrés, ara que ens 
coneixem, i per que no fer-ho a la 
nostra. 
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ENQUESTA PLANTA 8 

Us presentem, per primer cop a la historia d'aquesta revista, una enquesta feta als 'primerizos' 
quan encara estan verds. El resultat de l'enquesta és el següent: 

A la pregunta, quantes vegades has fet primer? Tenim (omitim els resultats de 
la primera pregunta si ets home o dona per evitar la crua realitat que tots ja 
sabem). 

Homes Dones 

1 vegada 83% 95% 
2 vegades 15% 5% 
més 2% 0% 

La qw;tl cosa és un bon indicador de que els enquesta18 són encara tendres. 

Les res postes a la pregunta estrella de que és per a tu la física són for~a 
variats (sense distinció de sexes): 

5.7% - La meva 'novia' 
9.9% - El sentit de la vida (algun tipus de resposta de no sabem que) 
17.3% - AIgun ti pus de ciencia 
2.4% - Una manera d'acabar tarat 
14% - Alguna caraJlotada 
6.6% - Tota aquesta gent ha confós la física amb temes de caire sexual 
(ignorem al perque) 
4.1 % - Una forma de 'guanyar-se' la vida 

0.8% - E=mc2 
4.2% - Una carrera 
3.3% - Un hobby 
1.6% - "Un sitio donde están las titis" (sic) 
3.4% - Un modus vivendi 
3.5% - Tot 
1.6% - Res interesant 
1 % - Un cul així (més o menys d'aquest diametre ----------------------) 
0.8% - Ui, ui, ui! . 
19.8% - NS/NC 

Les dades parlen per si mateixes, pero si voleu alguna aclaració truqueu al telefon 4373683 
preguntant per Mon18e, ella aclarira to18 eIs dub18 que tingueu (feu-me cas). 

L'altra pregunta basica de I'enquesta és: has parlat amb algú del sexe contrari 
des de que ets aquí? 

SI 
NO 

Homes 

77% 
23% 

Suposo que tothom sap el perque d'aixo. 

Quantes campanes fa un 'novato' a la setmana? 

La resposta és, sense distinció de sexes; 3. Que passa? 

100% 
0% 

--
I 

I 

I 
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Que fa un 'novato' als descansos? 

Em quedo a classe estudiant 
Jugo a escacs 
Menjo l' entrepa 
Vaig al bar 
Altres: 

Res 
Crema de convents 
Anaral WC 
Hablar de los culos 
de los tíos de la clase (fijate) 

Homes. 

10.8% . 
11.5% 
36.9% 
28.5% 
12.3% 
1.6% 
0.7% 
0.8% 

0% 

Dones 

8% 
8% 
24% 
40% 
20% 
8% 
0% 
O 

4% 

Cal apuntar que sabem que hi ha més gent que es queda a classe estudiant i que no ho han dit 
(potser és per por a les represMies). fu també for~ preocupant el fet de que només un 0.8% 
deIs tios vagin al WC,ja no parlem de les noies (vosaltres mateixos). 
La noia que es passa el descans parlant deIs culs deIs tios de la classe, esta convidada a uns 
gots de moscatell, i si vol podra veure els cuIs deIs components de la redacció (en privat, per 
suposat). 

Aquestes últimes preguntes són per evaluar el grau d'adaptació espai-temporal 
deis físics del futur. 

Prens drogues? 

SI 
NO 

Homes 

24% 
76% 

Et cauen bé els químics? 

SI 
NO 
NS/NC 

Homes 

39% 
61% 
0% 

Tens un bon concepte de la tuna? 

SI 
NO 
NS/NC 

Homes 

30% 
47% 
23% 

Saps qui són Ginger Lynn i Tracy Lords? 

SI 
NO 
Me suena 

Homes 

49% 
50% 
1% 

0% 
100% 

41% 
41% 
18% 

50% 
40% 
10% 

5%* 
95% 
0% 

Cadascú que interpreti aquestes dades com vulgui, modestia a parto 
* Aquesta noia esta convidada a un parell de gots de moscatell per part de la redacció. 
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RELIGIONES DEL MUNDO: 

Taoísmo La mierda existe. 
Harekrishna La mierda existe hare, hare, rama, rama. 
Hinduísmo La mierda ya existía antes. 
Islam Si la mierda existe, tomemos un rehén. 
Zen ¿Cual es el sonido de la mierda? 
Budismo Si la mierda existe, ¿es realmente mierda? 
Confucionismo Confucio dice: "La mierda existe". 
Adventistas del 
séptimo dia La mierda existe los sábados. 
Protestantismo La mierda no existirá si trabajo duro. 
Catolicismo Si la mierda existe es porque me la merezco. 
Testigos de 
Jeovah 
Unitarianismo 
Mormones 
Judaísmo 
Rastafarismo 

Toc, toc: "La mierda existe". 
¿Qué es esta mierda? -
La mierda existe una y otra vez. 
Por qué esta mierda siempre me pasa a mí? 
Fumemos esta mierda. 

IDEOLIGIA y POLITICA 

Si usted es apolítico y quiere entrar en la política podrá 
escoger entre un montón de ideologías. 

Veamos si acierta después de leer las siguientes 
definiciones: 

SOCIALISMO: 
COMUNISMO: 

FASCISMO: 

CAPITALISMO: 

PASOTISMO: 

Usted tiene dos vacas y regala una al vecino. 
El gobierno el requisa las dos vacas y le da la 
leche. 
El gobierno se apropia de las dos vacas y le vende la 
leche. Requisadas las dos vacas, se liquida al 
propietario. 
Teniendo usted dos vacas, vende una y compra un toro. 
Reproduce y tiene muchas vacas. Entonces le sobra 
leche o le falta alfalfa. Si le falta alfalfa, mueren 
las vacas y se arruina. Si le sobra leche, baja el 
precio y se arruina también. 
Se le pasa un canuto a una vaca, se torea a la otra y 
se ordeña al propietario. Todo es cuestión de que sea 
buena o mala .•• LECHE! 

Porgue Dios jamás recibiria una cátedra en una universidad: 

1) Sólo tiene una publicación importante. 
2) Está escrita en hebreo. 
3) No tiene referencias. 
4) y ademas, hay quien duda que el fuese el autor. 
5) Si, es posible que crease el universo, pero no ha 

publicado los resultados. 
6) Los cientificos han tenido problemas para 

confirmar experimentalmente la creación. 
7) Resulta compli~ado trabajar con el. 



UNA REFLEXIO A PROPOSIT DEL O' 7 

No fa massa dies, potser un 
parell de setmanes, va caure a 
les meves mans un article del 
diari El Mundo que portava per 
títol, si no recordo malament, La 
curva de campana. Un estudi 
pressumptament científic (cadascú 
que s'ho miri com vulgui, pero jo 
dubto molt que ho fos) 
demostrava, segons dos 
nordamericans (evidentment), que 
els homes i les dones negres són 
menys intel.ligents que els 
blancs per una qüestió purament 
genetica. Per tant, concloIen els 
autors de l'estudi, els estats 
moderns han d'avan~ar cap a una 
"despesa social zero": és cIar, 
els negres-pobres mai podran 
arribar a esdevenir blancs
intel.ligents-rics. 

Pero bé, no és pas la meva 
intenció fer una crítica 
exhaustiva de l'article (em 
sembla que no cal). Simplement, i 
aprofitant les recents 
movilitzacions en pro del 0'7%, 
voldria suggerir-vos un tema de 
reflecció: ¿té algun sentit 
destinar més diners al 
desenvolupament deIs paIsos 
pobres? 

I m'explico per evitar 
malentesos. 

Cree que, en certa manera, 
demanar el O' 7 i dir que els 
negres són menys intel.ligents 
que els blancs, són fruit d'una 
mateixa concepció xauvinista del 
món (salvant distancies, sens 
dubte). Dit d'una manera 
visceral, a mi aixo del 0'7 em 
sona a almoina¡ em sona a voler 
netejar una consciencia que té un 
dit de pols (véase "merda") amb 
un drap esquin~at. I és que, 
companys, si els paIsos africans 
són pobres no és només pobres no 
és només perque no hi plou: els 
paIsos africans tenen un deute 
extern absolutament descomunal, 
els paIsos africans no tenen 
ingressos perque el capital el 
remenen les gran s multinacionals 
establertes a Estats Uni ts o 
Alemanya o Fran~a .•. , els paIsos 
africans depenen política i 
economicament deIs gran s estats 
de l' Europa Occidental i de 

Nordamerica. I exactament el 
mateix passa a l'America llatina 
i a la India i a •.. 

Sabíeu que l'Estat espanyol 
compra materies primeres a 
l'Africa a preus baixíssims? I 
que la major part deIs diners 
obtinguts a la desforestació 
bestial de l'Amazonia van a parar 
a Estats Units? I que els diners 
de la droga procedent de Colombia 
acaben,. en bona part, a comptes 
de bancs sulssos? 

El sistema capitalista només 
té senti t quan hi ha rics i 
pobres, necessita que unes 
nacions ~xpoliIn les al tres. 
Davant aquesta crua reali tat 
tenim dues opcions. Una, tanquem 
els ulls i l' acceptem (i en 
aquest cas no perdem els temps 
pensant el que passa als paIsos 
subdesenvolupats). Dos, lluitem 
contra el sistema en la mesura 
que aixo sigui al nostre abasto 

Si escollim la primera via, 
demanar el O' 7 és un acte de 
hipocresia despreciable. si 
escollim la segona, el 0'7 només 
el podem entendre com una solució 
a curt termini, perque més diners 
no acabaran amb el problema del 
subdesenvolupament. Cal un 
replantejament més profund de la 
situacióal món¡ cal un nou ordre 
mundial que sigui capa~ de 
funcionar sense desequilibris ¡ 
cal que deixem de pensar que els 
negres són pobres perque la mare 
natura i les lleis de la genetica 
així ho han dec idi t , i que ens 
adonem que ellls són pobres 
perque nosaltres poguem anar cada 
matí a la Universitat amb el 
nostre cotxe. Cal, en definitiva, 
ser una mica més crítics amb tot 
plegat i estalviar-nos 
plantejaments simplistes i 
paternalistes que no condueixen 
enlloco 

Spoke 
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0'7 sí, pero transparent i de gualitatl 

Degut a la desinformació que 
existeix entorn de la campanya a favor 
del 0'7% hem cregut necessari redactar 
un article que expliqui els motius que 
ens duen a demanar-lo i al mate ix temps 
contesti als atacs que més sovint hem 
sentit contra aquesta campanya. 

La idea del 0'7% ve de long time 
ago, quan la ONU va fer una ressolució 
el 1972 on es recomanava a tots els 
paYssos desenvolupats a cedir el 0'7 % 
del seu PIB en projectes de cooperació 
i desenvolupament, de manera que en 25 
anys ( Le. al 2000) les diferencies 
entre els anomenats primer món i el 
tercer món haguessin desaparegut. El 
termini que es deixava era fins al 
final de la decada com a molt. No cal 
ni dir ningú n'ha fotut ni cas (tret 
d'alguns paYssos, com Holanda, Noruega 
id' al tres, que act ualment arriben a 
dedicar més de 1'1%). 

El més trist (O indignant1) no és 
la minsa aportació, sinó que la majoria 
deIs pocs diners que es dediquen 
s 'administren de manera truculenta, poc 
clara, i amb poques ganes de trencar la 
dependencia entre rics i pobres. 

No seria convenient dedicar tot 
l'article a explicar les aberracions i 
els contrasentits de la política de 
cooperació a Espanya (hi ha un estudi 
sobre aixo a la "biblioteca" de 
1 'acampada, i qualsevol s'ho pot 
llegir) on la majoria deIs diners que 
s' empreen en credits FAD (Fondo de 
Ayuda al Desarollo) que obliguen al 
pais que rep els diners a gastar-los 
exclusivament en empreses espanyoles 
(lamagnanima Telefonica per exemple). 

A més, d'aquest tema es va 
encarregar la Plataforma pel 0'7 
Estatal, que va fer l'acampada a 
Madrid, i que un cop aconseguits part 
deIs objectius (el 0'35 % del PIB pel 
1995, teoricament ampliable fins el 0'5 
% ) va aixecar l' acampada, a 
l' expectativa del que esdevingui, i 
col.labora activament en el nou disseny 
d'administració d'aquests diners. 

El que es demana amb 
l'acampada de la Diagonal és quelcom 
que la Generalitat i el Parlament de 
Catalunya ja van comprometre's a fer el 
1992: destinar el O' 7% dels 
recursos propis de la Generalitat 
per aj udar al tercer m6n. 

Expliquem: recursos propis són 
els diners que 'la Generalitat recull 
amb impostos propis i que ella 
administra (d' alguna manera són els 
diners que els catalans paguem per ser 
catalans). El 0'7% serien uns 1300 
milions, que és DEU vegades menys que 
el que es destina a Protocol i 
propaganda (uns 13000 <- ojo! que hi ha 
un zero més 1 ). De moment el maxim 
destinat en un any han estat 420 
milions •. 

Obviament no només es demana una 

quantitat, sino una qualitat i 
transparencia, per a que tothom 
pugui saber que se'n fa. Per a aixo se 
sugereix alguna mena de comisió 
paritaria entre representants de les 
ONG's i del Govern catala que decideixi 
destinació i quantitat. 

A continuació presentem les 
típiques preguntes que la gent es fa, i 
la resposta que sugerim: 

Per que ocupar-nos d 'un 
problema que no és nostre? 

Per Solidaritat, i perque els 
causants de la miseria del tercer món 
som nosaltres. 

Com es que causem aquesta 
pobresa? 

Obligant a paYssos 
subdesenvolupats a produir bens per 
nosaltres en gans quantitats, de manera 
que la major part del que produeixen 
ens ho quedem nosaltres a preus que 
nosaltres fixem. Has pensat mai que el 
café o cotó que consumeixes ve de 
paYsos del tercer món, ocupant la major 
part de la seva producci6 agrícola, i 
que el que reben a canvi és una 
miseria? 

Pero no s'hi dediquen ja 
diners? 

Sí, pero pocs. 1 deIs que es diu 
que s'hi dediquen n'hauriem de restar 
els usats per comprar armes, els 
destinats a "parxes" (enviar medicines 
a Ruanda esta molt bé, pero no és més 
que una ajuda puntual -malgrat que 
n~gessaria!- que de res serveix un any 

. de~prés), i els anomenats de cooperaci6 
pero que l' únic que fan és crear 
dependencia tecnologica ( la televisi6 
via satelit hispano-americana deu ser 
preciosa, pero quanta gent al la té 
televisor! ) • 

1 aquí? Ro seria millor 
arreg lar aixo abans d' anar al la ? 

Típica pregunta d'algú amb mires 
un xic estretes ••• Per comen~ar, que jo 
demani el 0'7 pel tercer m6n no vol dir 
que tu no puguis demanar el que et 
sembli per fer coses a aquí: mou-te! 
que qui no plora no mama1 A més, el 0'7 
no té perque sortir d'afers socials ni 
de cultura ni de sanitat, pot sortir de 
protocol o ~opaganda (a nivell de 
Generalitat) o de despeses militars (a 
nivell estatal). Arnés, i aixo ja és 
personal, per malament que estem aquí, 
sempre estarem millor del que estan 
alla. 1 no oblidem mai que si estan com 
estan és gracies a nosaltres! 

Esperem que aquest escrit (ja no 
m'atreveixo ni a calificar-lo 
d'article) faci un xic de llum sobre 
les demandes de la gent de l'acampada i 
si no conven~ a ningú que com a mínim 
ens faci reflexionar! 

Físics pel Desenvolupament 
(Física i Alegria) 
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PROBLEMA PARA QUIMICOS 

Sea un sistema macroscópico al que denominaremos "bocadillo de 
chorizo". Pregunta: si realizamos particiones cada vez más pequeñas de 
este sistema, ¿cuál será la configuración de la división más pequeña 
que aún conserva todas las propiedades del bocadillo de chorizo? 

Respuesta: Dos moléculas de pan con una de chorizo en medio. 



ENTREVISTA 

ENTREVISTADOR: Nombre y p'rofesión. 
ORDENANZA: Francisco del Rio León. 
Ordenanza. 
E: Fecha y lugar de nacimiento. 
O: 17-11-1948 en Orense. 
E: ¡Qué número de zapato calza? 
O: hl 42, como la m~yoría. 
E: ¿Cuánto tiempo Ueva trabajando aquí? 
O: 12 años. 
E: ·En qué consiste su trabajo? 
O: tisto ya lo sabéis todos, ya nos habéis visto 
trabajar: abrir puertas, cerrar puertas, repartir el 
correo ... En fin, tareas como estas. 
E: ¿Es duro? 
O: No. 
E: ¿Cree que realiza una labor moral de 
importanCia clave para la sociedad? 
O: Creo que no, pero si no entregáramos las cartas 
ni abriéramos clases, fastidiaríamos a mucha gente, 
·no? Vi: ¿Nunca ha sentido curiosidad de entrar en 
una clase? 
O: No, porque al estar abiertas muchas veces las 
clases ya se oye Jo que dicen desde fuera. 
E: Un caso hipotético: las puertas una clase están 
abiertas y dentro se hace un examen; usted ve a 
un alumno copiando y el profesor no lo ha visto. 
Usted, ¿qué hace? ¿LO delata? 
O: Yo no he visto nada. 
E: ¿ No le parece que su jefe es un poco frío con 
los estudiantes? 
O: No, tiene su carácter. como todo el mundo. Hay 
que conocerlo. 
E: ¿Nos podría explicar para qué utiliza su jefe 
el despaého? 
O: Pues para estar en él. ,: 
E: • Tiene hijos? . _ 
O: ti¡ mujer tiene cuatro. 
E: ¿Cómo que su mujer? ¿Usted no? 
O: ::sí, mi mujer ha sido la que los ha tenido. Yo 
no. 
E: ¿!-Ieva usted a menudo a sus hijos al zoo? 
O: Muy p<Jcas veces. 
E: ¿~on Franco se estudiaba mejor? 
O: No, creo que ahora tenéis mucha más libertad 
para estudiar. 
E: ¿Preferiría que lo trasladaran a otra facultad 
con una mayor densidad de alumnas? 
O: No. No me preocupa el tema. Busco 
tral!quilidad. 
E: IJe joven, ¿hubiera querido ser torero? 
O: ¡No! No me van los cuernos. 
E: ¿Nos puede dar un consejo de cómo ligar? 
O: Pensaa que yo sólo he ligado una vez en mi 
vida y me cazaron a mí. No puedo ayudaros en ese 
tema. 
E: ¿Pero cuántos intentos? 
O: Ninguno. ninguno. 
E: A las mujeres, ¿les gustan los uniformes? 
O: Hombre. el de guardia civil tal vez; tienen un 
sueldo fijo. 
E: Pero usted también tiene un sueldo fijo, ¿no? 
O: Sí, yo también. 
E: ¿Considera que los estudiantes somos unos 
parásitos de la sociedad? 
O: La mayoría no. Pero hay excepciones, como 
todo en la vida. . 
E: Si se le apareciera un genio, ¿CJué tres deseos 
pediría? Hay que estar preparado. 
O: Pues pediría que me tocara la lotería, paz para el 
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mundo ~ que desaparezcan los chorizos de una 
vez en Esraña, aunque creo que este último es el 
más difíci de los tres. 
E: ~Hay buena relación con los bedeles de 
QUlmica? 
O: Sí, muy buena. De verdad. 
E: Pero, ¿también hacen sus fiestas entre 
ustedes? 
O: Sí. algunas veces hemos hecho algunas. 
E: Para ustedl.¡.cuál es el lugar más importante 
de la Facultao. . 
O: Pues. evidentemente. la secretaría. Ahí es donde 
se guardan las actas y todos los papeles 
importantes de la Facultad. Sí. sin lugar a dudas. la 
secretaría. 
E: Vale, este es el lugar más importante 
oficialmente, pero ¿cuál es el lugar donde usted 
se encuentra más a gusto? . 
O: Hombre, tú mismo. Pues la portería. 
E: ¿~on qué tipo de queso gratina usted la 
lasana? 
O: Con el que compra mi mujer. Ella se encarga 
de estas cosas. 
E: Si tuviera que estudiar una carrera, ¿cuál 
estudiaría? 
O: Es una cosa que no me he planteado nunca. 
Pero tened por se$uro que física no. 
E: ¿Usted tambien les echa por cara a sus hijos 
que empezó a trabajar a los 14 años? ¿Por qué 
lo hacen la mayoría de los padres? 
O: No, nunca. Creo que porque os lo digan no os 
están echando nada por cara. Es para que veáis. 
que ellos os dan la oportunidad de estudiar que no 
tuvieron en su época. Y pensad que era lo usual. 
Había que ayudar en casa. 
E: ¿Pero usted también empezó a trabajar a los 
14? . 
O: Yo pude estudiar hasta los 16 años y después 
me marché a trabajar a Alemania. 
E: ¿De qué supermercado robó el carrito que 
lleva? 
O: Yo, por supuesto, no lo robé. Pero creo que es 
de "El Corte Inglés". 
E: ¿Qué hay que hacer para poder ser bedel en 
una facultad? 
O: Pasar unas oposiciones. 
E: • Son duras1 
O: tn mi época. no mucho. Pero ahora son 
realmente duras. Se presenta mucha gente. 
E: ¿practica el plurIempleo? 
O: No, pero me gustaría para que mi mujer 
pudiera dejar de trabajar. 
E: Ahora que tiene la. oportunidad, ,-qué les 
echaría en cara a los estudiantes de .f4'fsica? 
O: Hombre. como vais a publicarlo y me evitáis 
decírselo uno a uno. me gustaría decirles a ciertos 
alumnos que cuando entren en la portería (ya sea 
para dejar un bolso o un casco), no les costaría 
nada decir "buenos días" o "buenas tardes". Creo 
que alguno peca de mala educación. 

E: ¿Era usted CJ.,uien robaba las pastas de la 
máquina? ¿Que se sabe de eD01 
O: No, yo no era. Pero hemos cogido a alguien 
robando. En cuestión de dos segundos meten la 
mano, sacan la pru:ta y se van tan tranquilos. 
E: ¿Qué opinion le merece que sólo podamos 
jugar a ajedrez en la Facultad? 
O: Si por mí fuera, no dejaría jugar ni a ajedrez. 

" 
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p'<>r~ue, lo creáis o no, _puedo dec.iros que muchos . 
Cle lOs que juegan usuafmente a ajedrez, acaban 
suspendiendo. 
E: ¿Y poder jugar a cartas o al d~minc?? 
O: Menos todavía, porq1fe los consIdero Juegos 
más típicos de bar o casmo que no de una 
facultad. 
E: ¿ Cree que en esta facultad hay una relación 
directamente proporcional entre estudiar y 
~probar? 
o: Sí, conozco a algunos que estudian y aprueban. 
E: ¿Y conoce a alguien que estudie y no 
apruebe? 
O: También. 
E: ¿Y que no estudie y apruebe? 
O: Hay de todo en una facultad. 
E: ¿Qué es "lo que el ojo no ve" en la Facultad? 
O: No sé qué deciros, aquí me habéis pillado. Hay 
secretillos, pero nada importante. 
E: 4.Tales como rencillas entre el personal y/o 
protesores? 
O: No voy a comentar. Este no es mi problema. 
No nos metemos en estas cosas. 

PREGUNTAS CORTAS 

E: Una revista. 
O: Planta 8. 
E: Un vino. 
O: Ribeiro. 
E: iCarne, pescado o insectos? 
O: Carne y. J>C!scado. 
E: Una película. 
O: Lo que el viento se llevó. 
E: Una canción. 
O: Las de Isabel Pantoja. 
E: Un libro. 
O: La Biblia. 
E: Una actriz antigua y una actual 
O: Sofía Loren. De las actuales ninguna. 
E: Fútbol, toros o ••• 
O: Ninguno de los dos. En mis tiempos me 
gustaba el judo, incluso lo practicabi. 
Llegué a cmturón verde, pero ya está un 
poco olvidado. 
E: Un hobby. 
O: Leer y las plantas. 
E: Un pllítico. 
O: Hombre, si me aprietas mucho, Aznar. 
E: Si usted viera a su padre en grandes 
lla~ y en .su culo un avispero, ¿a quién 
acudiría prunero? 
O: Hombre, pues salvar a mi padre. Las 
avispas se cnamuscarían con el fuego . 

E: ¿Es cierto que en planta -2 hay unas 
mazmorras y usted es el carcelero? 
O: No, pero no estaría mal. Están los laboratorios 
de ingeniería electrónica. Lo llamamos "la 
champiñonera" . 
E: ¿Por qué lo llaman así? 
O: Ya sabéis, es un sótano ... Vamos, un lugar ideal 
para <I ue crezcan champiñones. 
E: ¿Qué opinión tiene de las chapas que llevan 
ustedes? 
O: ¡Las chapas! Entiendo que la gente que no nos 
conoce debe poder ver que somos trabajadores de 
la U.B., pero son un poco ridículas; sobretodo esta. 
(nos indica una que lleva en la solapa derecha 
con las letras U.B.) La otra, todavía, porque es el 
escudo de la universidad. Además, tambien 
llevamos la "aguja de la corbata con el edificio de 
la central. Creo que la de la U.B. es innecesaria. 
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EL CAS DE LES BICICLETES ROBADES 

El passat mes d'Octubre es va produir un 
fet for~ curiós relacionat amb les bicicletes i el 
famós parquing de Química.Dones bé, en David 
arribava alegrement a la facultat per la porta de 
Química, disposat a aparcar la seva bicicleta com 
havia fet cada dia des de feia dos anys. Pero un 
fet sorprenent va ocorrer: el bidell situat a 
I'estrategic quiosc no el va saludar amb el badall 
de costum slnó que Ji va dir: 

- De quina facultat ets,? Física o Química? 
En David va fer un cop de cap contra la paret 

per esbrinar si estava encara somniant. No podia 
creure el que estava passant: potser havien dividit, 
la nit aban s, I'edifici amb un mur com a Berlín, 
potser havia comen~t el genocidi contra els físies 
o potser havien deCldit exfraditar-nos per fer mofa 
de les seves receptes culinaries. La qüestió és que 
en David va respondre molt sincerament: 

- De Física, algun problema? 
Amb el que el bidell va respondre: . 
- Dones els de Físca no podeu aparcar les 

bicis aquí. 
En David, tot moix, va anar a buscar algun 

arbre que li volgués vigilar la bicicleta. 
Més tard, dues bicicletes van ser robades al 

davant mateix de les escales de Física, a pie di~l. 
Tot plegat ens fa reflexionar i no ens evita 

eertes suspicacies: 
Hi ha alguna relació entre els dos fets 

esmentats? 
Hi ha alguna relació entre els robatoris de 

bicicletes i el saqueig continuat de la maquina de 
pastes? 

Hi ha alguna relació entre els robatoris de 
bicicletes i els preus del bar? 

Seguirem investigant... 

O.P.T i R.L.M. 

() 

JOCS I APOSTES: 

No us heu preguntat mai per que no 
ens deixen jugar a jocs d'atzar a la facultat? 
Quan jo faig aquesta pregunta al bidell que 
m'ho esta prohlbínt, es limita a dir: "Són les 
normes". Encara no he vist, pero, que a cap 
jugador d'escaes se Ii hagi denegat maí una 
partideta d'aquest joco 

L'excusa sembla ser 9ue, mentre que 
els escacs són un esport d intelectuals uqe 
serveíx per formar la gent, els jocs d'atzar 
(hauríem de discutir quina part d'atzar hi ha 
en una partida de Mus o de Butifarra) 
corrompen I'eperit i contaminen I'anima, 
mentre que les nostres butxaques es van 
buidant degut a les astronomiques sumes de 
diners que apostemo 

Malgrat aixó jo encara no he vist cap 
moneda ni cap b,tllet enmig d'una de les 
clandestines partides que es juguen a la 
facultat. I tanmateix podríem organitzar 
juguesques mentre observem alguns deis 
moviments d'un peó o d'una torre. 

Bé, panso que és d'agrair el gran esfor~ 
que es fa en aquesta facultat per cuidar la 
nostra salut mental, peró aquí ja som tots 
majors d'edat i ~er tant responsables deIs 
nostresactes. Si continuem així, potser 
algun dia només podre m beure al bar aigua i 
lIet amb Colacao, perqué així podre m dormir 
a les nits. 

Pode u estar tranquils, senyors 
responsables morals, que si algun dia es 
"Iegalitzen" els "altres" jocs, aquesta facultat 
no es convertira en un 1I0c de vici i 
perversió. 

~ 
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CIN~ CLUB ~rSIQU~S 
PRESENTA: 
"NI CINE, NI CLUB" 

SEQO~NCIA 1 
INTERIOR,DIA.SALA D'ESTUDIS CONCORREGUDA, PLENA DE SOROLL, ON NINGÚ 

ESTUDIA.DOS ALUMNES CONVERSEN; UN PERTANY AL CINE CLUB DE FtSIQUES. 

-ALUMNE: Quina pel.lícula passeu el proper di a? 

-CINE CLUB: No fem plans amb tanta antelació.Prous problemes tenim ja per 
aconseguir la sala cada dijous . 

-A: Aquesta setmana cobreu? 

-CC:Clar, com totes, o és que et penses les fotocopies deIs cartell i 
d'aquelles fulles que us expliquen coses sobre la peli no costen diners? (El 
cinecluberu, ja escarmentat, evita dir pressbook perque no li riguin a la ~ara) 

-A:(Amb mig somriure sarcastic)Que, posareu un altre "rotllo" en blanc i 
negre? Per que no paseu una pel.lícula en color? Que no totes les bones són en 
blanc i negre! 

-CC: Sí,tens raó. Pero el que volem és donar a cone1xer un tipus de 
cinema que no es troba als video-clubs;perque, per si no ho saps, el que passem 
són pel.lícules de vídeo classiques, la majoria grabadesper nosaltres de la 
televisió,així que alIó de cine club ... , no és exacte,pero sona millor que vídeo 
club o vídeo forum. 

" \ -A: 1 que és aixo del forum? 

-CC: Vol dir que despres de la peli fem una xerrada on pot participar 
tothom que vulgi. 

-A: (Dubtant)Pero has de saber de cinema ... 

-CC: (Alarmat,portant-se les mans al cap)Que no som una colla de 
Buñueles!! Aquí tothom té coses a dir, no tenim perque parlar nomes de cinema, 
podem parlar de tot allo que ens suggereixi la pel.lícula. 

SEQO~NCIA 2 
PATI SOLEJAT DE LA FACULTAT.L·ALUMNE ANTERIOR PARLA AMB UN COMPANY. 

-A: Vens aquest dijous al cine club? 

-C: Passo de rotllos. 

-A: Rotllo?! Pensa que és una activitat sense anim de lucre on es programa 
una pel.lícula d'evident interes cultural i on es fa un forum mitjancant el qual 
es vol fomentar la diversitat d'opinions deIs assistents i així promocionar una 
activitat i discussió a nivell socio-cultural dintre de la nostra Facultat.( 
arf,arf,arf ) 

-C: ¡Me cagüen tu padre! 

THE END 



PARIDARI: 

PASCUAL: 

.- liJo sóc aquí, pero a part 
d'aquesta irregularitat local 
els protons no existeixen." 
• - "Quina és la densi tat del 
sol? 

Quina és la massa del 
sol? 

Que sabeu de física si sou 
a quart?" 

MAYOL: 

• (fent referencia a les 
integral s ) "Si esto no lo 
habe1s dado en C.O.U., lo que 
teneis que hacer es ir al 
instituto l ponerle una 
bomba" 
• - (tot fent una integral) 
"Como es última hora, si me 
equivoco salgo corriendo y no 
passa nada." 
• - "El problema dice que un 
tia tira una moneda desde un 
tren. Esto no es possible, 
porque desde los trenes la 
gente solo tira cascos de 
botellas o sipis... ¿No lo 
habeis hecho nunca?" 

LATORR'E: 

• - 11 Aquestes dues barretes 
signifiquen 'igual'. El tia 
que s' ha va inventar es va 
quedar a ~ust perque, alXO, 
realment slgnifica 'igual'!" 

ROSARIO: 

.- "Avisssso para marineritoh 
intrepidoh." 

CASTAN: 

.-"Estic fent Camps Central s 
als químics i nl tan soIs 
saben sumar quebrats" 

11 

si el 

SANCHO: 

porque, ¿quién sabe 
gato mientras está 

siseando no está haciendo 
relatividad general? Laque 
pasa es que corno no lo 
escribe no lo sabernos" 
• - alumna : "Es que esto no 
lo entiendo muy bien ••• " 

. Sancho: 11 Bueno., j e , j e , 
S1 lo ha entendldo 3/4, 
podernos negociarlo" 
• - alumne : 11 ¿ Y corno puede 
calcularse la energia interna 
de un sistema?" 

Sancho : 11 ¿y para que 
quier~s tu calcular la 
energ1a interna de un 
sistema? Muy filósofos estan 
ustedes hoy." 

CARNICER: 

• - Carnicer : 11 Així doncs, j a 
hem, ~cabat la optica 
geometrlca." 

Alumne : " ••• Joder! " 
Carnicer : "Joder no: optica 

geometrica." 

CORREIG: 

.- "El que se n'oblidi que 
e~ Hamiltonia depen del 
slstema de referencia, fins a 
la tercera reencarnació no 
aprova" 
.- (parlant de les 
equacions) liNo hi ha una 
regla que sigui: Mare de Deu, 
ai que se m'aparegui!!" 

.- "He explicat aquest 
teorema així perque d ' una 
altra manera és molt més dur: 
El dia de Sant Esteve vals 
menjar-te vint canelons i 
nomes arribes a seto Doncs 
aquest teorema són cinquanta 
canelons" 
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"GUATEQUES" A LA FACULTAT 

Sovint em pregunto, que representa aquests apats, que es fan de tant en quant al pati de 
Físiques. No se si ho heu vist mai, pero es tracta de uns cinquanta comen~als, endrapant 
pastes, entrepans i altres coses servides per un cambrer. expressament vingut del bar. Prou 
indignants són els preus del bar, que a sobre ens refreguin els seus berenars per la cara. Si un 
pobre mortal (jo mateix) s'acosta per poder rampinyar alguna cosa, es troba amb un no per 
resposta. Per acabar-ho d'adobar. l'altre dia caminant pels passadissos de química vaig poder 
observar unes taules pI enes de menjar i beure, on els estudiants (sense pagar) celebraven el 
vint-i-cinc aniversari de no se que. 

Pero la pregunta és: Qui són aquests individus i que fan ezmorzant allí? 
Són professors? és una secta? Per que no paguen quan consumeixen? 

Si són professors, i aquests apats es paguen amb els diners de la meva matrícula, 
exigeixo que cada matí em portin a classe un cale amb llet i un croissant. 

O.P.T 

ANECDOTA PATETICA AL SERVEI DE FOTOCOPIES 
(rigorosament certa) 

Sabuda és la incompetencia que ha regnat en el servei de fotocopies durant els darrers 
anys, pero el que ti va passar a un amic meu fa poc supera tot lo anterior. 

El meu amic en questió, va anar afer cent fotocopies, a la hora de pagar, l'empleada que 
l'atenia va agafar la calculadora i va operar: Cent fotocopies per 4.75 pessetes cada una; la 
resposta (obviament) va ser 475. La dona no era conscient de la resposta, i al premsar el botó 
d'igual veia que li sortien les mateixes xifres (no era el mateix nombre un era el 4.75 i l'altre el 
475). Va repetir l'operació quatre o cinc cops, sense adonar-se del que passava. El meu amic 
mentre estant no deia res, mentre la dona anava donant cops a la calculadora, intentant 
inútilment que s'arreglés. La dona va anar a l'altre empleat (un home) ,que en teoria era el més 
entes sobre temes de calculadores, i li va exposar el problema. Pero increible, l'home va operar 
i va coincidir amb la noia, la calculadora estava espatllada. Llavors la dona va agafar l'altre 
calculadora, va operar i no cal dir que va sortir el mateix: Per a aquella gent, totes les 
calculadores del món esta ven espatllades. 

Conclusió: la noia va anar al meu amic i li va dir que totes les calculadoes esta ven 
espatllades, que no podien saber el preu i que per tant ti cobraven les fotocopies a quatre peles 
(aquest caIcul el podien fer mentalment), eren doncs 400 ptes .. 

No cal dir, que el meu amic es va quedar de pedra. 

Océ-España. S.A. 
Business Park Mas Blau 
CI. Osona, 2, 3.- Planta 
08820 Prat de Llobregat (Barcelona) 
Telf.: (93) 484 48 00 - Fax: (93) 484 48 28 

QUANTlTAT 

FACTURA 
SERVEI DE FOTOCOPIAS 

CONCEPTE 

Núm. 

PREU 
UNITARI 

30159 

TOTAL 

/4 J(eclo cC';' OL-"--e/.L f./; LF 
................................................................................................................................................................................... ~~ ............................................... . 

,... ........................................................................................................................................................................................................................................ . 
'" ~ « ....................................................................................................................................................................................................................................... . 
~ 
z ...................................................................................................................................................................................................................................... . 

I.V.A. Inclós Total Ptes ..... ................ ~~ ....... " .... . 
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Historia del cos de seguretat: 

Fa un temps, la gerencia de la Divisió (organ que agrupa les diferents carreres de ciencies de la 
U.B.) va creure oportú contractar un servei de seguretat. Les seves funcions eren, en principi, 
noctumes. Més tard foren ampliades a la vigmmcla diüma del exteriors de les facultats, fins que 
van acabar per introdulr-s'hi completament. 

Aguest cas va arribar a extrems no esperats guan una bidell, en demanar la baixa per 
matemltat, va ser substituIda per un d'aquests indlvidus. Era sorprenent veure el personatge en 
qüestió, amb el seu uniforme i els seus estris de coacció, Iliurant els escacs o les c1aus del local 
d'estudiants. 

La redacció, estranyada, va anar a parlar amb el Dega de la nostra facultat, que ens va explicar 
que no era una decisió de la mateixa, sinó que I'ordre venia de les "altes esferes". 

<;om és que aixo ha pogut arribar a passar? 
Es aquest senyor el cunyat de I'Honorable? 
Ens enmanillara si perdem les c1aus del local d'estudiants? 
Esta vigilant que no atemptem contra el rei (d'escacs)? 
Posats a atorgar-Ios feines que no haurien de ser de la seva competencia, acabaran per donar

nosclasse? 
Sortosament, després de les queixes de la facultat, ara, a consergeria, ja tenim un bidell com 

cal i, aquest fet, malgrat la seva importancia, no tindra més trascendencia (aixo esperem). 

A VeR, QVlEAJ 
HE HA P~D( {)O· 

&~J~DRec 

EH !!'. 

I (OMO Lti. 
. PIERl?AS ¡,TE 

LAs VERÁS 
CONM·,C10 . 

. --y¿ 
~--- - ____ o 



Departament d'estats alterats de la materia. 
Credits de lliure col.locaci6: 5.5 

LABORATORI PLANTA 8 
Practica 1. CULTIU DE PLANTES VUIT· 

l. PORAMSRT 

En aquesta primera practica ens 
familiaritzarem amb el m6n natural per 
mitja del cultiu de les llavors de 
plantes vuit. Estudiarem també l'efecte 
que tenen la llum i els adobs en el seu 
creixement i realitzarem un seguiment 
periOdic de la seva variaci6 d'a19ada. 
Cal que l' estudiant tingui en compte 
que aquesta és una practica que 
requereix un temps d'espera molt llarg, 
que podreu aprofitar estudiant i que, 
tot i la possibilitat d'aconseguir mals 
resultats, podem considerar el propi 
experiment com una experiencia for9a 
enriquidora. 

2. REALITZACIÓ EXPERIMENTAL 

Podem plantar les llavors tant a 
l'in~erioir com a l'exterior. Veiem que 
cal fer en cada cas: 

2.1 Interior: 
Sota llum artificial les plantes vuit 
creixen molt rapidament i en tres mesos 
poden assolir de 90 a 180 CHIS. El 
sitema optic (consta d'una llum 
fluorescent i un suport per a la 
mateixa) és facilment adaptable a les 
necessitats de la planta a mesura que 
aquesta creixi. Penjeu el sistema optic 
d ' una corda o d ' una cadena a les 
parets, al sostre o des de la part 
superior d'alguna estructura (que haura 
de mesurar com a minim 180 CHIS) agafada 
amb uns llistons de 4x4 cms 
Aconseguiu una estructura de tipus 
industrial amb un reflector incorporat 
per tal de no perdre llum. Si la vostra 
estructura no duu reflectors, us els 
podeu muntar sobre conglomerat pintat 
amb pintura blanca acr11ica o fer-vos
els amb cartr6 blanco 
La llum fluorescent és la llum 
artificial más efica9 pel creixement de 
les plantes vuit. Podeu mirar 
d'aconseguir fluorescents amb una 
combinaci6 de llum paticular (daylight, 

waum white, gro-lux, óptima, ••• ) que 
ens anira for9a bé a l'hora de 
realitzar l'apartatdels efectes de la 
llum que incloem en aquest experimento 
La vostra terra cal que tingui una 
serie de propietats concretes tal i com 
ho especifiquem a la taula l. 
(consultar Apendix). 

2.2 Exterior 
Les plantes vuit poden ser cultivades a 
qualsevol lloc que rebi un m1nim de 
vuit hores de llum solar diaries. 
Aquestes plantes solen ser annuals. 
Aixo vol dir que el per10de de vida de 
les plantes es restringeix a la seva 
estaci6 de creixement. Com més llarga 
sigui l'estaci6 més bona sera la 
qualitat i más abundant la collita. Cal 
plantar les llavors dues setmanes abans 
de qualsevol prominent gir cap a un 
temps gla9at. Tanmateix heu d'arrencar 
les plantes dues setmanes abans· qúe 
arribi l' hivern. En el vostre cas, 
tenint en compte que ja ha passat el 
per10de optim per plantar-les, haureu 
de remarcar aquest factor quan feu 
l'estudi del creixement. 
Uncop tingueu la terra ben preparada, 
agafeu les llavors i deixeu-les en un 
vas d'aigua o en una tovallola humida 
perque absorveixin l'aigua. Llavors feu 
forats que tinuguin de 0.5 a 1 cm de 
profunditat aterra. Introduiu les 
llavors en els forats corresponents de 
manera que la part punxeguda quedi cap 
a dalt i cobriu-les a continuaci6 amb 
una mica de terra. 
Heu de manten ir la terra humida fins 
que floreixin les llavors. Poden trigar 
entre 4 i 14 diese 
Durant la germinaci6, la quantitat de 
llum necessaria és la que s'indica a la 
taulal. 
Cal regar-les amb freqüencia, pero aixo 
no implica que s'hagin de regar cada 
dia o que els testos hagin d' estar 
saturats d'aigua. No oblideu durant la 
realitzaci6 de 1 'experiment que les 
plantes vuit creixen más lentament en 

" 
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una terra humida. Tampoc cal esperar 
que les plantes vuit es tornin müsties. 
oesprés d'uns 8 mesos, les plantes vuit 

3 o RBSULTA'lS 1 COSCLUS IORS 

3.1 B~e9te8 de la llum. 
Cal comprovar els efectes de la 
llum per diferente k 

A (nm) Colors Efectes 

s380 ultraviol. perjudicial 
per la planta 

380-440 violeta efectes 
fODll8.tius 

440-500 . blau 2a etapa de 
fotos. forts 
ef.foxmatius 

500-620 groc, mínims efectes 

verd, foxmatius 

taronja 

620-700 vermell la etapa de 
fotos. max. 
ef. foxmatius 

700-1000 vermell estirsment 

fort 

>1000 infraroig només calor 

4. REALITZACIÓ DE L' INFORME 

a) Cal presentar els calculs 
realitzats per determinar els efectes 
de la llum i els adobs en el creixement 
de les plantes vuit. 

b) Feu les qrAfiques de l'al~ada en 

APERDIX: 

Taula 1: 

estaran en un estat d'avan~at 

creixement i podran ser tallades. 

3 • 2 E~e9te dela adoba: 
En funció de la taula de valors 
següent, subministreu a la planta els 
adobs addients per tal d'evitar un mal 
creixement. 

Color de les Adob necessari 
fulles 

Groc N 

Verd fose p 

Gris K 

Blanc Mn 

Taronja Cl 

Verd cIar B,S,Fe 

funci6 del temps i la concentraci6 TBC 
en funció de la superficie plantada. 

e) Cal entregar les plantes vuit, ja 
aesecades (cal fer-ho cap per avall i 
al sol) per tal que poguem verificar 
els resultats a la redacció de 
PlantaS. 

Humitat IR] [E] IP] pB llum 

Interior baixa alta alta mitj~ 6.5<pB<7.5 18 hores 

Bxterior alta, ben alta alta alta 6.5<pB<7.5 8 hores 
drenada 
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QUE EM PORTARAN ELS REIS AQUEST ABY ? 

Quan jo era petit sempre m'explicaven el conte deIs Reis Mags. 1 
em deien que em portarien moltes cosetes i joguines •.• Sempre 
anava molt esverat els dies d'abans, pensant que e~ portarien 
aquell any els Reis. Mai no podia dormir aquella nit magica. 
Pensava com eren tots tres, grans i majestuosos, vestits amb 
boniques teles orientals. Sempre amb l'anhel de veure'ls alguna 
vegada. Pero al final sempre acabava dormint-me. Al dia següent 
m'aixecava el primer de tots a veure si m'havien portat tot el que 
la mama m'havia escrit a la carta, i és que jo encara no en sabia 
d'escriure. Pero mai em trobava amb allo que desitjava; sempre em 
deixaven qualsevol coseta, que després de tres die s ja se m'havia 
trencat. Llavors em vaig adonar que la mama no sabia escriure, i 
per aixo els Reis mai no em deixaven allo que jo volia. 
1 els meus amics carregats fins el coll.de joguines ben noves i 
lluents. 1 els Reis els havien portat tot allo. Jo mai no sabia 
perque a ells tantes joguines i a mi tan soIs una. Quan li deia a 
la mama, sempre em responia que es devien haver equivocat o que 
potser ells s'havien portat millor que jo. 1 jo m'ho creia. Que 
n'era d'innocent! 
Pero és cIar, va arribar un dia en que la mama morí i aquell nadal 
jo seguia esperant impacient les joguines deIs Reis, com tots els 
altres nens del barri. 1 aquell cop em vaig aixecar molt d'hora, 
pero no hi havia res. Cap regalet per mi. Els Reis no se n'havien 
recordat de deixar-me res. Va ser llavors quan em vaig adonar que 
els reis eren invent de la gent rica; perque per als pobres, com 
sempre, mai no hi havia res. Totes les coses bones eren per ells i 
per nosaltres res. És cIar, havíem nas cut pobres 
i aixo no es podia solucionar. Havíem de viure en la miseria. Era 
voluntat divina que així fos. 1 segons ells així seguira sent, si 
Ell ho vol. 1 jo dic que Ell no exiteix com a tal. Jo em penso que 
aixo que ells anomenen Déu no és més que la seva voluntat egoista 
en una. Va ser aquell nadal que em vaig fer gran. Vaig ser 
conscient que totes aquestes fes tes que celebrem, les han ideades 
ells. Només consisteixen a comprar i més comprar, en resum, diners 
i més diners. Sempre aixo. La gent pensa en el nadal com una 
despesa de diners i res més. Menjar abundant, fins que ens surti 
per les orelles, i molts regals, com més cars millor. 1 la gent 
morint-se de gana. Uns tant i d'altres tan poc. És aquest el món 
capitalista i és el que hi ha, i si no t' integres et podriras 
marginat en la soledat. Pero integrar-se no vol dir ser com ells. 
Aixo és la uniformitat, el pitjor que pot haver. Cal no caure en 
el consumisme abrasador d'aquesta societat. 1 en aquestes dates és 
més facil caure-hi encara. 
Perque la gent pobre i sense recursos (i no cal anar molt lluny 
per trobar-la) ni infrastructures, com penseu que passen aquestes 
festes? Alguns ni tan soIs les celebraran; o no com nosaltres 
entenem, segurament amb molta més humilitat. D'altres moriran de 
fred, de gana o de qualsevol altra cosa. 

No podem pensar que com no ens afecta directament, ja s' ho 
faran. Per que ens hem de preocupar per quatre gats que no tenen 
on caure morts? Doncs si es moren millor. Si ens hagués tocat 
viure en la seva situació, no diríem el mateix. 1 quan ens fessim 
un fart de menjar ens en recordaríem de la gent que mor cada 
segon que passa per la manca de tot al lo que nosaltres gaudim. 

Clara Rodríguez 
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PETITES HISTORIES 
UNIVERSITARIES: 

Subway 

Clinc. e1inc. elinc; la musiqueta del picatarges 
sana com qualsevol matí i jofent cua com 
qualsevol matí i el temps passa com qualsevol 
matE. 

Cago en I'hostia. ja faré tard un altre cap 
(com qualsevol matí). 

Jo venia fent oloreta a Brando i a Adidas 
Men. ja comen~ a pujar-m'hi l'oloreta a Tipical 
Subacus. 

Per fi. he arribat. dono les gracies a Déu. tres 
A va Marias i una espelma a la Moreneta; fico la 
tarja a la maquina amb gran elegancia, serenitat i 
xuleria i ... Meeeg. la Puta, ja sabia jo que aixo de 
posar-se la tuja al cul no era bo. Surto de la cua tot 
avergonyit enmig de la riaUera i bufa del personal 
allí present a I'hora que s'escolta un crit de partera 
al fotomaton. Un altre cop a la cua. a la cua deis 
marginats. irresponsables que es posen la talja al 
cul seose cap prolecció profilactica. Passa el temps 
[ ... 1. i passa ( .. l. i passa [ ... 1. Arribo tot 
escanyolit i demagrat a la cabina. Un. sisusplau. 
Doossientas pelas po suvia de tarifas. Pago 
sumisament i I'esperat elinc de la maqui neta 
inunda el meu egos profundament. 

L'aventura comen~a; els passadissos estan 
apestats de pegacolzdesenelestomeg humanes. 
sedejants per Un bon cop. Pero. el moment més 
emocionant comen~ ara; La Conquesta del Seient 
¡ii Uaaaah ¡jj. es meu intltil. una puta merda. 
d'alel piro yaya .... animal. desvergonyit, Crashhh. 
a la mierda con la vieja. 

Ptucptuc. ptucptuc. ptucptuc. Ping-pong
ping ... PROXIMA EST ACIO BOlatell... ja 
veus encara em manquen 42 parades. Pero per sort 
avui estic amortiguat per un bon parell de 
mamelles. Quina tia Déu! Amb quin gust li donava 
un polvet aquí mateix. Ja em comen~ a lrempar. 
em trempo. estic trempadiiiiissim. La tia em mira i 
jo la miro fent-Ii un petit somriurc i ella mira cap 
avall mirant-se el petit-gran-enorme colosal 
embaJum i jo m'apropo una miqueta més i ella em 
dona un cop als collons i jo em cago en la 
grandfssima puta que ... PROXIMA ESTACIO 
La Quinta FOrcL .. Pfsss. Pi-pi-pi, Aaaaaah, obri 
desgraciar. m'ha agafat la cama. Pfsss, fill de puta. 
desgraciat. tant de bo et faci una felatio la Lorena 
BobbiL 

Un altre cop lIuitant per aconseguir la llibertat 
per la jungla de passadissos. Vull tomar a veure 
I 'ombra deis edificis sobre el "campus", vull 
ensumar la fragancia deis cotxes barrejant-se amb 
I'arome del bar. vull bailar por soleares con la 
Rosarillo, VULL SORTlR. Pujo les escales 
mecaniques i per fi ... s6c al PARADIS. 

Juan Luis Ruiz Valderrama. 

JO CORROMPO
t 

TU 
CORROMPE~ LL 

CORROM , ... 

B moviment cultural filosOfic 
que esta aportant obres importants a 
les darreries del segle XX és: " el 
corrupcionisme ". Esta basat en una 
ideologia comercialista, és fruit 
d'un constructe d'interessos i de 
consumismes. i crea sensacions de 
desconcert proporcionals a 
I'addicció deis practicants. Es a dir, 
com més ficat. més maldecap. 

Com tota corrent social, 
necessita un entom favorable per la 
seva extensió, i sembla que el 
d'enguany Ii és propicio Tots els 
mitjans de comunicació ens en fan 
partícips. pero ...... i si també s'han 
arrelat al corrupcionisme? Pels qui 
encara no ens hem adherit al 
moviment, ens trobem en una 
situació, en la que no sabem qu~ 
poder creure com a cert. que podem 
garantir com a. veritat. El 
corrupcionisme genera una 
impotencia esc~ptica. Només queda 
la solució de creure en un mateix. 
pero aixo és molt trist. aixo és 
Ilaurar terres molt Ilunyanes de la 
solidaritat.1 el més patetic és que 
nosaltres semblem ser els futurs 

. corromputs i corromptors. Ho 
evitaras? 

Aor d'espígol 
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NOTISIAS 
DER MOUND 

Un extraño virus ha afectado al 
personal de la fotocopisteria de la 
Facultad. Dicho virus solo afecta a 
las mujeres provocando una 
mutación en sus cuerpos (como 
podréis apreciar en las fotos). 
Expertos de la N.A. S.A. estan 
investigando el caso dado que es 
único en tódo er mound. Los 
efectos de la mutación estan 
haciendo descender 
alarmantemente las ventas. Se teme 
que el virus afecte tambien a sus 
cerebros. 

MURIO SIENDO 
ESCLAVO: 
Este lamentable suceso se descubrió 
al estropearse la máquina de café. Al 
abrirse ésta, se comprobó el 
fallecimiento del súbdito chino 
encargado de hacer los cafés. La 
autopsia reveló que havia muerto por 
una sobredosis del mistol utilizado 
para la elaboración de los capuchinos. 
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CANTO A UNA BELLA MUJER 

Con que gracia, con que fascinio 
en este momento te vuelvo a ver. 
Recuerdas al sol, suavemente 
en el alba nacer. 
Se regocija mi cuerpo, inspirando 
las perfumadas fragancias que tu, 
alegre diosa en cuerpo de mujer, 
moviendo los vientos esparces. 
Ahora te busco entre los mortales 
con ansias de volverte a ver 
intentando como la primera vez hacer 
zozobrar mi mente sin remedio 
a los adentros de tu bello ser. 

Ricardo Lacio 

ASSAIG AL CANTIC DEL TEMPLE: 

Oh que cansat estic de la meva 
covarda, vella, tan salvatge terra, 
i com m'agradaria d'allunyar-me'n, 
nord enlla, 
on diuen que la gent és neta 
i noble, culta, rica, lliure, 
desvetllada i felic;! 
Aleshores, a la congregació, els germans 

dirien 
desaprovant: "Com I'ocell que deixa el niu, 
així I'home que se' n va del seu indret", 
mentre jo, ja ben lIuny, em riuria 
de la lIei i de I'antiga saviesa 
d'aquest meu arid poble. 
Peró no he de seguir mai el meu somni 
i em quedaré aquí fins a la mort. 
Car sóc també molt covard i salvatge 
i estimo arnés amb un 
desesperat dolor 
aquesta meva pobra, 
bruta, trista dissortada patria. 

Salvador Espriu 

Vaig somiar molts cops; 
durant les calentes nits 
de I' estiu, on vas ésser 
la inspiració d'un amor. 

(Uavis plens de foc 
dits de passió passejant 
per la pell nua del teu cos) 

Només són somnis noieta, 
desitjos ir.realitzables; 
simplement tortures per 
aquest, el meu amor. 

Isaac 

ASSAIG D'HIMNE A LA FACULTAT: 

Oh, que cansat estic de la meva 
covarda, vella, tan salvatge facultat, 
i com m'agradaria d'allunyar-me'n, 
enfora, 
on diuen que la gent és neta 
i noble, culta, rica lliure, 
IIicenciada i felic;! 
Aleshores, a la classe,els companys dirien 
desaprovant: "Com I'ocell que deixa el niu 
així I'alumne que se'n va de la seva aula", 
mentre jo, ja ben lIuny, em riuria 
de les lIeis físiques 
i deis meus arids professors. 
Peró no he de seguir maí el meu somni 
í em quedaré aquí fíns a la mort. 
Car sóc també molt aplicat i gandul 
i estimo arnés amb un 
desesperat goig el bar 
d'aquesta meva pobra, 
bruta, trista, dissortada facutlat. 

Cristina Dalfó Simó 
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