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La Purísisma-Torrent dés de  2015 

Nº1 OCTUBRE 2015 

Ressenya de DANIEL MARIN 

VALENCIA 

El 26 d'octubre de l'any 2015, 

hem rebut al col·legi LA 

PURÍSSIMA DE TORRENT a 

una experta de la Unió 

Europea Sílvia Villanueva. 

Ens ha explicat moltes coses, 

com per exemple els cinc 

fundadors de la unió europea, 

i els primers països que van 

participar en ella. (la UE). 

Ens ha explicat coses que no 

sabíem sobre alguns països, 

com que Luxemburgo es el 

país que mes coneixement té 

del idiomes. A mesura que 

ens anava ensenyant coses 

ens anava posant preguntes, i 

si les contestàvem bé ens 

donaven un record de la Unió 

Europea. 

També ens ha ensenyat "en 

un cronograma" tots els 

moments que ha viscut la 

Unió Europea, des de 1952 

fins a la incorporació de 

Croàcia el 2013. 

Tampoc sabíem (alguns) el 

nombre d'habitants de la unió 

europea. Son moltíssims !!  

Hem vist la comparació de les 

riqueses d'alguns països 

comparats amb altres, hem 

vist els idiomes oficials dels 

països (28 països i 23 

llengües oficials), i també una 

comparació de l'aprenentatge 

d'altres idiomes en els països. 

 Per últim Sílvia ens ha dit i 

recomanat, que si volem 

arribar de majors a treballar 

fora (estranger...etc.) que 

hem de saber els tres idiomes 

fonamentals: L'ANGLÈS, EL 

FRANCÈS, I EL ALEMAN. 

Aquests tres idiomes hem de 

dominar-los, o tenir un nivell 

d'anglès molt alt. 

 Gràcies a Silvia hem obtingut 

molta informació que 

desconeixíem sobre la Unió 

Europea. 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

P.- Com vas arribar a 

treballar a la Unió Europea 

? 

R.- Doncs, aquí a Espanya 

era metge i vaig veure a la 

pàgina web de la Unió 

Europea un treball temporal 

de pràctiques i em vaig 

apuntar. Em va agradar tant 

el de conèixer gent d'altres 

països que quan se m'ha 

acabat el temps del treball 

temporal em vaig tornar a 

apuntar, ara mateix la meva 

feina resumint és fer 

projectes i investigacions 

sobre la sanitat que tinc 

temporalment fins al 2017.  

P.- Quins avantatges hi ha 

de treballar a la Unió 

Europea ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

R.- Gràcies a la Unió 

Europea, existeixen idiomes 

oficials com l'anglès, el 

francès i l'alemany, si vols 

buscar feina t'ajudarà saber 

més d'un idioma, sobretot els 

fonamentals. ? 

P.- Quins idiomes parles a 

la feina i en quins llocs has 

viscut? 

R.- Bé, jo a la feina acostumo 

a parlar anglès i francès que 

són els més habituals. Jo he 

viscut a molts llocs la majoria 

no m'han agradat, he viscut a 

Londres, Luxemburg, Praga, 

Espanya, i Bèlgica. 

Luxemburg, tot i que és un 

país molt ric no em gust 

perquè és avorrit .Actualment 

viu a Bèlgica. 

ENTREVISTA A SILVIA 

VILLANUEVA 



710.000 PERSONES ENTREN EN LA U.E  

EN 9 MESOS 

Més de 710.000 

persones entraren en 

un campament,entre el 

1 de Gener y el 30 de 

Setembre. 

 Des de el 2008 Siria 

va entrar un crisi i una 

guerra imparable. Poc 

a poc els seus 

habitants s'han anat,a 

altres llocs però 

aquests últims mesos 

han sigut els més greus 

de migració,ocupant 

diversos paÏsos de la 

Unió Europea. Aquests 

paÏsos,els han acollit 

donant-lis casa i 

menjar. 

 Gràcies a tots per la 

seua solidaritat! 

.  

INUNDACIONS  A 

ITÀLIA 
NÚRIA GALLEGO ANDREU 

Ha hagut al menys cinc morts en 

la innundació de Italia 

En Roma el dia 17 d´octubre la 

policía ha trobat  els cosos d´una 

dona de 75 anys i d´un home de 60 

anys per que han hagut moltes 

pluges i l´aigua ha alcançat una 

alçada de 1,50 metres. 

 

 

CAROLINA 

GARCÍA BENITO 

En tota europa estan 

arribant milions de 

refugiats sobretot en 

Grecia 

A Atenas (Grècia) 

cada any arriben mès o 

menys 400.000 

refugiats. Grècia 

continua sent de lluny 

el paìs  amb mès 

refugiats. Aquest any 

han arribat a Grècia 

mès de 530.000. En 

setembre 168.000 

persones van creuar el 

Mediterrani. Esta 

setmana s'ha produït 

una caiguda molt gran 

en les arribades per 

mar, coindicint amb un 

canvi de les condici-

ons meteorològiques. 

L’ARRIBADA PER 

MAR DE 

REFUGIATS A 

GRÈCIA S'ACOSTA 

ALS 400.000 

ENGUANY 

CANDELA 

PERIS 

GONZALEZ 

Refugiats siris 

dormen en un 

campament 

muntat a les 

afores de la ciutat 

de 

Mytilini.(Grècia) 

FOTO: Campament de refugiats a Mytilini  

FOTO:  

Arribada 

massiva 

d’inmigrants  FOTO: Vehícle de les víctimes 
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400 VEHICLES MILITARS BRITÀNICS  

DESEMBARQUEN EN SAGUNT 

El passat dimarts 

uns 400 vehicles 

militars 

desembarcaren en 

el port de Sagunt. 

Entre ells havia: 

camions , 

TODOTERRENYS 

i uns 35 

contenidors. Van a 

participar en els 

eixercits de 

l'OTAN 

(Organisacio del 

tractat de l'atlantic 

nort). L'objectiu de 

tot aço es la 

preparacio de lo 

que poden fer per a 

la defensa 

colectiva. 
.  

EL PROJECTE DE 

VOLKSWAGEN 
ADRIÁN ROMEU PUIG 

El projecte de volkswagen costara 

milers de millons de euros. 

Volkswagen anuncia que reduirà en 

milers de millons d’euros anuals en la 

seua marca principal al mateix temps 

intentarà canviar la tecnologia en els 

seus motors diesels, per a al mateix 

temps la marca invertirà per una major 

inversió en motors elèctrics e hibrids, 

amb els quals no afectaran al  medi 

ambient. 

JORGE CAPEL 

SUÁREZ 

El ``Aero Pes 

Fest´´inventa el cine 

caní. 

En un festival de la 

República Txeca 

anomenat Aero Pes 

Fest dona un gran 

canvi al cine oferint 

l´oportunitat a tots el    

gossos,de disfrutar 

vegent pel·lícules. Les 

pel·lícules més 

votades són `` Gent 

feliç”, “Un any en la 

taiga”,”Llops desatats” 

i “Déu blanc”. 

PEL·LÍCULES 

PER ALS 

GOSSOS 

PABLO RODRÍGUEZ MARÍN  

390 vehicles militars britanics 

desembarcaren el passat dimarts 13 

d'octubre en el port de Sagunt 

(Valencia). 
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FOTO: Expossició de vehícles militars a Sagunt 

FOTO: Projeccions per a gossos 



REFUGIATS 
JUAN PAGÁN 

Berlín,Alemania,14 de 

octubre 

RTP EXCLOU 

PORTUGAL 

D'EUROVISIÓ 

LUCIA COMPANY I 

CLÀUDIA 

FERRIOLS 

Els "eurofans" han 

recaudat 50.000 € en 

4 díes per a que 

Portugal ixca en el 

famós programa de 

televisió : Eurovisió. 

RTP (  ràdio i televisió 

de Portugal ) ha 

decidit que Portugal 

no ixca en el programa 

de televisió 

"Eurovisió"  en la 61ª  

edició que hi haurà a 

Suècia el pròxim any.  

Els " eurofans "  tidran 

que pagar  250.000 € 

per a poder pagar - li  

tots els gastos a R.T.P, 

si no hi arriven o lis 

falten diners, tot el 

diner recaudat serà per 

a la Casa  de Artista, 

una asociación que 

dóna suport a l'art. 

MERKEL I HOLLANDE 

AVISEN DEL RISC 

DEL NACIONALISME 
ALBERTO CAPEL ROYO  

 La cançillera Alemana i el president 

Francés defenen la imortància 

d’anvançar en la Integració europea 

durant la seua intervenció en la 

Eurocámara. 

Angela Merkel i François Hollande han 

intervingut en el Parlament Europeu de 

Estarburg de forma conjunta i han coincidit 

en defendre la importància d’avançar en la 

Integració Europea per tal de poder afrontar 

els reptesdel als quals s’enfronta la Unió 

Europea  

 

 La confederació 

Alemanya de 

municipis i el 

sindicat de la policia 

alemanya exigiren 

hui una mlljor 

protecció per als 

refugiats, reforçats 

per les forçes de 

seguretat i un 

increment 

substancial de 

personal per  tal fer 

front al flux de 

solicituts d’asil. 

“ Els atacs contra 

albergs de refugiats 

han despertat amb 

raó indignació i 

espant. És necessari 

ampliar totes les 

posibilitats per una 

millor protecció  de 

les persones  que han 

fugit a Alemanya”, 

va declarar Gerd 

Lansdberg.  

L’augment de 

agressions a albergs, 

al voltant de 500 en 

el que va d’any, 

segons dades del 

ministeri de 

l’interior, és algo que 

no es pot tolerar, 

com tampoc les 

amenaces contra 

aquells alcaldes 

favorables a 

l’acollida de 

refugiats. 
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FOTO: Queman un centro de refugiados en Weissach 

(Rems-Murr-Kreis)Alemania 

FOTO: Merkel i Hollande en la seua comparecència 



ELS MINISTRES D'EXTERIORS DE LA  

UNIÓ EUROPEA DEMANEN A RÚSSIA  

QUE PARE ELS ATACS A SÍRIA 

russos van començar a 

bombardejar Síria. No 

obstant això, els seus 

atacs indiscriminats 

han anat dirigits contra 

persones civils i contra 

edificis com a 

hospitals i escoles. 

 Els Ministres 

d'Exteriors de la Unió 

Europea, reunits 

dilluns passat, han 

considerat que el 

règim de Bashar al-

Asad és el responsable 

de la majoria dels 

240.000 morts  i dels 

milions de desplaçats. 

Per això, la U.E. li ha 

demanat a Rússia que 

detinga els 

bombardejos i també 

que centre els seus 

esforços a aconseguir 

una solució política i 

que pressione a la seua 

aliada Síria perquè 

tinga lloc una reducció 

  

LA UE MANTEN QUE A 

L´ASSAD NO PODRÀ 

PARTICIPAR EN FUTURES 

ELECCIONS 
PEDRO CUERVAS DUQUE 

Els vint-i-huit reclamen a Rússia que 

cesse els atacs contra la oposició 

moderada a Siria i influeixca en el 

règim 

de la violència que es 

viu en els seus carrers. 

El Cap de la 

Diplomàcia Europea 

ha dit que la U.E. pot 

dialogar directament 

amb Rússia per a 

veure si es pot iniciar 

una transició política, 

garantint que tot el 

món (inclòs Bashar al-

Asad, encara que amb 

poders disminuïts) se 

sent al voltant de la 

taula per a definir el 

procés polític (opinió 

de la majoria de 

l'Estats membres, a 

excepció de França i 

Regne Unit que 

seguixen sense 

acceptar que Bashar 

al-Asad participe en la 

transició o canvi 

polític) ; tot això a fi 

que acabe la guerra i 

les seues nefastes 

conseqüències, 

sobretot humanitàries. 

 

 

JAVIER BOIX GASULL 
Els Ministres d'Exteriors de la Unió 

Europea han demanat a Rússia que pare 

els seus atacs indiscriminats contra civils i 

contra l'oposició moderada Síria i se centre 

en el grup Estat Islàmic. 

 

Síria esta en guerra des de l'any 2.011 i la 

guerra ha provocat més de 240.000 morts i ha 

obligat a fugir de les seues cases a milions de 

persones. 

Rússia esta a favor del règim de l'actual 

President de Síria, Bashar al-Asad. Per això, 

dels del passat 30 de Setembre els avions 
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FOTO: Bombardeigs russos a Siria 

Els ministres d´ 
assumptes exteriors 

de la Unió Europea 

han assegurat que 

este dilluns que el 

president sirià,Bashar 

a l´Assad,no pot 

contribuir a la pau  i 

no podrà , per tant 

,participar en futures 

eleccions en el país. 

FOTO: Bashar al Assad guanyà les presidencials en Siria 

amb el 88,7% dels vots 



LES IMPACTANTS 

TOXO-INFECCIONS 

ALIMENTÀRIES EN LA 

U.E. 
CARLA CRUZ VELASCO 
Aquestes bateries alimentaries causen mal a 

moltes persones per tot el món i més per els 

paisos pobres con África Amèrica del sud etc 

 

ITÀLIA 

APROBA LA 

HISTORICA 

REFORMA 

DEL SENAT 
DANIEL MARIN 

(JAMES) 

Mateo Renzi (el jefe 

del gobern Italiá) 

logra la aprobació de 

una reforma 

histórica en el Senat. 

Mateo Renzi ha lograt 

el SÍ en el parlament 

d'una reforma 

històrica del Senat. 

Va ser aprobada per 

179 vots a favor,16 en 

contra. La reforma 

impulsada per Renzi, 

que també és líder del 

Partit Democràtic, 

redueix les prórrogues 

del Senat. El nou 

Senat no tindà dret a 

donar el vot o no de 

confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA UE VA REBRE 710.000 

EMIGRANTS MÉS ENTRE 

GENER I SETEMBRE 
LUCÍA CHECA MARTÍNEZ 

 

 

L'arribada d'emi-

grants a la UE 

aconsegueix nous 

rècords. En els 

primers 9 mesos de 

l'any més de 

710.000 persones 

van entrar 

irregularment en els 

països comunitaris. 

La xifra duplica amb 

escreix els 282.000 

arribats durant tot 

2014 el rècord fins 

ara de la sèried'esta 

agència. A molta 

distancia de Grècia 

se situa la que fa 

pocs mesos 

representaba la 

principal via 

d'entrada a Europa : 

Itàlia. Este país és el 

que va donar la veu 

d'alerta per l'elevat 

númere d'entada. 

 Els problemes 

d’alimentació en el 

món arriben més allà 

de tindre o no tindre 

que portar-se a la 

boca. Dispondre 

d’aliments no basta, 

582 milions de 

persones enfermen 

cada any en el món, 

351.000 moren, la 

OMS ha fet cálculs. 

El problema més 

destacable ha sigut  

en Alemanya en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

any 2013 i les co- 

gombres conta- 

minades, aquell any 

les guardies van dir 

que les cogombres 

espanyoles van ser el 

problema de la 

bàcteria i brutal cepa 

de 15 mort, aquells 

pepins els van retirar 

de tots els llocs de 

venta i els van 

destruir. Aquest any 

van millorant les 

coses. 
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FOTO: La Comisión Europea pide que no se lancen alertas 

alimentarias sin pruebas  

L'arribada demigrants a la UE 

aconsegueix rècords, 710.000 

persones van entrar irregularment 

en els països comunitaris. 

 

FOTO:Matteo Renzi va 

presentar ahir la  reforma 

del senat 



EL PACTE   
ALEJANDRO CUESTA COMES 

 

Atès que l'anàlisi 

del tràfic de 

drogues, en 

particular el tràfic 

de cocaïna 

procedents de 

Sud-Amèrica amb 

destinació a 

Europa, ha posat 

de manifest un 

augment del 

trànsit d'aquestes 

substàncies per 

mar i aire a través 

de l'Oceà Atlàntic 

cap a Europa i 

Àfrica. 

 Preocupats per la 

dificultat per 

obtenir informació 

ràpida que permeti 

realitzar 

intervencions en 

aquest àmbit, tant 

a escala europea 

com internacional, 

el que suposa una 

dificultat afegida 

per a l'eliminació 

del tràfic de 

drogues per mar 

en aigües 

internacionals i 

per aire, a l'espai 

aeri internacional . 

 Destacant el 

marcat caràcter 

internacional 

d'aquest tipus de 

tràfic de drogues, 

en el qual 

intervenen 

organitzacions 

delictives que 

operen en 

diferents països 

amb vaixells de 

matrícula diversa i 

tripulacions de 

diferents 

nacionalitats..  

LA REPÚBLICA TXECA 

PUJA EN EL RANKING 
JORGE CAPEL SUÁREZ 

Ústí nad Labem té laquarta torre 

més alta del món 

Una església txeca anomenada la 

església de la Verge de la Asunció de la 

ciutat de Ústí nad Labem fa un regal al 

seu país convertint-se en el quart 

edifici religiós més alt del món. 

Aquesta església va ser reconstruida 

després de les guerres husites i també 

després de la segona guerra mundial. 

Pacte entre els Països Baixos, 

Irlanda, Espanya, Itàlia, Portugal, 

França, Irlanda del nord i Gran 

Bretanya pel qual es crea un centre 

d'anàlisi i operacions de drogues. 
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FOTO: La Unió Europea i els païssos que han firmat el 

pacte  

FOTO: 

Església de 

la Verge de 

la Asunció. 

Ústí nad 

Labem 

(República 

Txeca) 



EL REGNE UNIT A LA U.E: 

QUI VOL ANAR-SE, QUI 

VOL QUEDAR-SE? 
NEREA BENLLOCH 

 

LA CRISI DE 

L’EURO  
NURIA CASTELLÓ 

MOLERO 

La crisi de l’euro , és 

una crisi actualment 

en marxa que afecta 

als països de la zona 

del Euro 

La crisis del euro , es 

una crisis que afecta 

al països del Euro. A 

final del 2007 , va 

arribar a creíxer entre 

els inversors com la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secuència de aument. 

les causes de la crisis 

eren diferents segó el 

pais . Esperem que tot 

salga bé y que la Unió 

Europea salga 

d'aquesta crisis. 

 

 

 

EL RELLOTGE DE 

PRAGA 
JORGE CAPEL SUÁREZ 

 L´aniversari d´una joia del temps. 

El rellotge astroòmic de Praga complix 605 

anys. Aquest antic rellotge es composa de 4 

figures i va ser construit al 1410 .És un 

símbol historic i molt representatiu de l´edat 

mitjana a Europa. El rellotge de Praga va ser 

nombrat Patrimoni Mundial de la Unesco en 

1992 

  

 

 

La campaña 

presentada hui té 

enfront 2 campanyes 

que lluitaràn per 

salir de la U.E,abans 

de que la Comisió 

Electoral designe les 

oficials.La 

designació implica 

un aument del límite 

del gast durant el 

periode de campanya 

oficial.Estes son les 

campanyes entre un 

y altre lado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER A QUEDAR-

SE: 

El missatje de 

Britain Stronger in 

Europe es que ser 

proeuropeu no 

implica ser  

antipatriótic.Formen 

part de la campanya 

diputats 

conservadors,laborist

es,liberal demócratas 

i verds. 

PER A ANARSE: 

Aquesta campanya 

es va presentar el 9 

d´octubre incluix 

diputats,lores 

conservadors,laborist

es i del UKIP.Està 

financiada per 

persones de diferents 

afiliacions. 
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FOTO: La reina Isabel II anuncia el referéndum sobre 

la permanencia del Reino Unido en la UE  

FOTO: Relotge Astronòmic de Praga 

Se està fent una campanya per a votar si 

Regne Unit es queda o es va de la U.E. 

Aquest projecte ha de finalitzar abans de 

la fi del 2017.Com acabarà el Regne Unit? 



EDUCACIÓ EN FINLANDIA 

Molt s`ha dit 

entorn del sistema 

educatiu 

finlandés. El país 

ha demostrat 

estándards 

formatius mot 

elevats en els 

ultims anys, i si bé 

en l´informe PISA 

2012. 

Els resultats van 

ser més baixos, 

seguixen 

notóriament per 

damunt de la 

majoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dels paÏsos 

Europeus i 

americans. 

MATEMATIQUE

S: Finlandia subia 

en el lloc 12ª, 

Espanya en el 33ª. 

CIENCIES: 

Finlandia ocupa la 

5ª posició, 

Espanya la 29ª 

COMPRENSIÓ 

LECTORA: 

FinlÀndia ocupa 

la 6ª posició, 

Espanya el 30ª 

RICARDO MONTES LLÀCER 

El parlament aprova una llei que 

autoritza al govern a protegir les 

fronteres 

Reforçarà a l’exèrcit amb armament no letal 

com bales de goma, granades de gas etc. El 

primer ministre Victor Orban diu que les 

cerques son la solució als refugiats. 

HUNGRIA DONA PODER 

A L´EXERXIT PER  A 

FRENAR ALS 

REFUGIATS 

 

SERGIO TORRES LASERNA 

El sistema educatiu finlandés es 

considerat un dels millors del món, 

amb nivells molts alts de rendiment 

escolar i molt baix d`avandono. Quin 

es el seu secret? 
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FOTO: Les cclaus de la educació finesa 

FOTO: Refugiats siris intenten botar cerca de la frontera entre 

Hungría i Serbia en Röszke 

Festa nacional d´Espanya  

PATRICIA PUCHADES 

Es celebra la festa nacional d´Espanya el día 12 

d´octubre. 

El día 12 d´octubre de 1492 Cristòbal Colón va 

deseembarcar a Amèrica, unint culturalment dos 

pobles, pont que es manté fins hui. Es va elegir esta 

dataper que simbolitza l’expansió cultural i 

lingüística més enllà dels límits europeus. En 1997 

es va establèixer per la ley ,la desfilada militar per 

a unir el dia de les forces armades amb la societat a 

la que serveixen. Amés, es el día del Pilar, patrona 

de la Guàrdia Civil. I Juan Pablo II, en 1984 la va 

reconèixer com patrona de la hispanitat. 



CAPTUREN A MALTA 

UNA TONYINA ROJA 

MARCADA FA SET ANYS 

ENFRONT DE ZARAUT 
CARLOS BARAT PÉREZ 

 

FORTALESSA 

VIKINGA A 

DINAMARCA! 
ÁLEX IRANZO 

A punt de començar 

l´excavació d´un de 

les troballes mes 

interessants de les 

últimes dècades 

Ara ha arribat el 

moment en que els 

arqueòlegs 

descobreixen els 

secrets ocults i el 

llegat de la fortalesa. 

Uns mesos despres 

del seu troballa , una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subvenció de 24 ,5 

milions de corones 

faran posible que els 

investigadors 

coneguen com es van 

organitzar els vikings; 

la seua edat i el 

paisatge en què 

s´ubicaven. 

 

MINECRAFT VOLA 
ÁLEX IRANZO 

 Markus Persson , mes conegut com el 

creador de Minecraft , ha començat un 

nou negoci. Ha comprat una 

aerolínia.. 

DesprÉs de vendre Minecraft a Microsoft per 

2,5 mil mil.lons de $, Markus inverteix eixos 

diners en comprar una companyía d’avions 

en Suècia. La nova compañía s´anomena 

Notch Aire AB. 

 Segons ha informat 

AZTI, eixos set anys 

representen "el major 

període en llibertat 

d'una tonyina roja 

juvenil la marca 

electrònica de les 

quals s'ha recuperat". 

L'exemplar 

d'assilvestrat va ser 

marcat a l'agost de 

2007 enfront del port 

guipuscoà de Zarautz i 

eixa marca ha 

arreplegat dades sobre 

el seu desenrotllament 

i els seus viatges 

durant eixos anys. 

La tonyina en qüestió 

ha passat, en eixe 

temps, de tindre 65 

centímetres de 

longitud i 5 

quilograms de pes 

aproximat en el 

moment de la solta, 

fins als dos metres i 

160 quilos, que té ara. 

El marcat d'eixe 

animal ha permés 

comprovar que ha  

 

 

 

 

 

 

creuat l'oceà Atlàntic, 

fins a la costa 

d'amèrica del nord en 

dos ocasions i que s'ha 

dirigit al Mediterrani 

quan ha aconseguit la 

seua edat 

reproductora, de 

manera que ha aportat 

dades rellevants sobre 

la migració este tipus 

de tonyina. 

Científics d'Azti van 

trobar novament a eixe 

exemplar a Malta a 

bord del barc d'esquer 

viu Nou horitzó obert, 

dins d'un projecte 

promogut per la Unió 

Europea i els governs 

basc i espanyol. 
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FOTO: Markus Persson 

Una tonyina roja marcat pel centre 

tecnològic expert en innovació marina i 

alimentària AZTI enfront de la costa 

basca fa set anys, ha sigut capturat 

recentment a Malta i ha aportat rellevant 

informació científica sobre la seua vida en 

llibertat i sobre les migracions d'eixa 

espècie. 

FOTO: Excavacions 

FOTO: Moment de la 

captura 



NOTÍCIES BREUS 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

DIA EUROPEU 

CONTRA EL 

CÀNCER 
CINTIA GARCIA 

ALAPONT 

Es una enfermedat 

que afecta a una de 

cada vuit dones 

Cada any es detecten 

mes de 26.000 casos 

de cáncer de mama, el 

19 de Octubre es el día 

mundial i europeu 

contra el càncer de 

mama ,una data clau 

per a recordar que els 

tumors malignes en 

aquestes zones del cos 

són el tipo de càncer 

més freqúents entre les 

dones de tot el mòn. 

Catalunya és la regió  

que més diagnòstics 

acumula amb 83'9 

casos per cada 100.000 

habitants, la xifra 

resulta alarmant si es 

té en compte que la 

mitja nacional està 

ubicda en 50'9 

pacients per cada 

100.000 habitants.A 

pesar daquestes dades 

,Espanya no és el país 

que més casos hi han 

regitrats, doncs Regne 

unit,, Bélgica, França 

o Sïssa ens superen. 

RUMANIA GOLPEJA I 

ESTARÁ EN LA EUROCOPA 
ÁLEX ALTEZ PLANELLS 

 Un doblet de Budescu certificó el pas 

a França i tornará a una fas final huit 

anys després. 

Rumanía certificà el seu pas a l’Eurocopa 

2016, al classificar-se com segona del grup F, 

tras imposar-se per tres a zero en la seua 

visita a les Illes Feroe. 

Prompte es posà el partit de cara per als 

rumans, gràcies al tant del centrecampista 

Constantin Budescu, qui rematà un baló dins 

de la red tras un centre del seu company del 

Rayo Vallecano, Razvan Rat. 

D’aquesta manera, els pupils de l’Anghel 

Ioardenescu començaven “enxufats” per 

assegurar-se el seu billet a la màxima 

competició europea a nivell de seleccions, 

però els illencs es mostraren actius i 

arribaren a desaprofitar ocassions que 

haurien igualat l’electrònic 

CERCA VS 

INMIGRANTS 

Alemania intenta 

controlar 

l’entrada 

dinmigrants.. 

 Alemanya demana 

a Àustria una cerca 

que recòrrega tota 

la frontera per a 

frenar l’entrada 

d’inmigrants. 

1000 

IMMIGRANTS 

1000 Immigrants 

arriben a Àustria. 

1000 Inmigrants 

entren a Àustria 

desde Eslovènia per 

a arribar a 

Alemanya, (el seu 

destí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETINGUT 

L’ESPIA 

L'espia ha sigut 

dentingut mentres 

es feía carg d'una 

missió. 

L’espia estoni ha 

sigut detingut 

mentres complia 

una missió en una 

frontera amb 

Rússia. La missió 

tractava de trobar 

qualsevol signe de 

contrabandisme per 

la zona. Portava 

damunt cinc mil 

euros en efectiu, 

una pistola i un 

equip especializat 

d’escolta. Ha sigut 

interrogat i potser 

hi haja un juí. 
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HUNGRÍA FRENA ALS 

REFUGIATS 
RICARDO MONTES LLÁCER 

 El parlament aprova la llei que 

autoritza al govern a protegir les 

fronteres con el seu exèrcit. 

L’ exèrcit va frenar als refugiats amb 

armament no letal com bales de goma, 

granades de gas...etc. El primer ministre 

Victor Orbán diu que les cerques son la 

solució per als refugiats i també per a 

defendre les nostre fronteres. A causa de tot 

aixo molts refugiats han tingut que elegir 

altres paÏssos, com Àustria. 



BRUSSEL·LES MILLORA 

L'OFERTA A TURQUIA PER 

A ATENDRE ALS REFUGIATS 
JUAN CARDELÚS SIMÓ 

700 MIL 

INMIGRANTS 

ARRIBEN A 

LA UE EN 9 

MESOS 
JORGE GARCÍA 

SERRANO 

Varsovia, Polònia 

més de 700 mil 

inmigrants 

arribaren a la UE en 

els 9 primers mesos 

d’aques any. Segons 

les dades de la Unió 

Europea de la 

Agència de Controls 

de Fronteres 

Exteriors,que va 

recordar que en lany 

20014 van haver 282 

mil entrades de 

immigrants a l’Unió 

Europea. 

 

 

 

 

Les illes greges, 

especialment Lesbos 

segueixen sent la 

principal via 

d’entrada per als  

milres d’immigrants 

que pretenen accedir 

per Lesbos. 

Entre els mesos de 

gener i setembre 350 

mil persones 

accediren a la Unió 

Europea a través 

d’aquestes illes, quasi 

49 mil a soles en 

setembre , en la seua 

majoria ciutadans de 

nacionalitat síria 

d’immigrants la 

majoria dels 700 mil 

immigrants són 

musulmans. 

 Brussel·les està 

impacient per tancar 

un acord amb Turquia 

que permeta contindre 

els fluxos de refugiats. 

Per a aplanar el camí, 

l'Executiu comunitari 

ha millorat l'oferta 

inicial que va llançar 

el president turc, 

Recep Tayyip 

Erdogan, i està 

disposada a 

desembossar al voltant 

de 3.000 milions 

d'euros --a petició 

d'Ankara per a atendre 

als refugiats, segons 

fonts diplomàtiques. 

S'ha de veure que els 

caps d'Estat i de 

Govern accepten eixa 

xifra i la resta 

d'avantatges que es 

brinden a Turquia. 

 A canvi d'eixos diners, 

Brussel·les vol que 

Turquia accepte 

quedar-se amb els 

refugiats i que controle 

les seues costes per a 

evitar eixides cap a 

Europa a un ritme com 

l'actual. 

 Però Turquia exigix 

uns pocs més que 

diners. El primer, 

accelerar la 

liberalització de visats, 

prevista per a 2017 i 

que podria avançar-se 

a 2016, encara que hi 

ha molts Estats --

Alemania entre ells 

amb reticències a eixe 

gest de confiança en 

els veïns turcs. També 

està sobre la taula 

avançar en el procés 

d'adhesió de Turquia a 

la UE, pràcticament 

paralitzat per les 

reticències cap al 

creixent autoritarisme 

de Turquia i la seua 

escassa convergència 

amb els principis 

europeus. 

 Les mesures seran 

difícils de pactar. "Con 

el pretext que Turquia 

ens ajude no podem 

acceptar que hi haja 

liberalització de visats 

sense condiciones", va 

alertar el president 

francés, François 

Hollande. "Tots 

aquestes assumptes 

presenten importants 

problemes políticos", 

van afegir fonts 

diplomàtiques d'un 

altre dels grans països 

comunitaris. 
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La Comissió està disposada a desembossar al 

voltant de 3.000 milions d'euros a Ankara. 

FOTO: Manifestantes en apoyo a los refugiados 



UE CONFIRMA UNA MULTA A 

ESPAÑA PER MANIPULAR EL 

DÈFICIT VALENCIÀ 

 CARLA ORTEGA GARCÍA 

 

La Unió Europea 

(UE) ha confirmat 

avui una multa a 

España de 18,93 

millons d’euros 

per la manipulació 

de les 

estadístiques 

sobre el dèficit en 

la Comunitat 

Autónoma de 

València, segons 

va informar el 

Consell en un 

comunicat. 

 La multa es 

refiereix 

principalment  "a 

la falta de registre 

del coste de salud 

i al incumpliment 

del principi de 

registre per l’ 

oficina regional", 

afegix la nota. 

 Bruseles va obrir 

en juliol de 2014 

una investigació 

formal sobre una 

"posible 

manipulació" de 

les estadístiques 

sobre dèficit i 

deute públics 

elaborades per les 

autoritat 

valencianes. 

 La CE va dir que 

anava a examinar 

si l’ informació 

errada va ser 

publicada de 

manera 

"deliberada" o si 

va ser "una greu 

negligència" en la 

declaració dels 

gastos de la regió 

per a vore si això 

podria tindre un 

impacte en les 

dades oficials de 

dèficit i deuda 

"durant alguns 

anys". 

"ELS EUROPEUS EN 

ACCIÓ“ 
SARA TORRES MORA 

Hui estem ací per a aprendre un poc 

més sobre les notícies de la Unió 

Europea. 

La Unió Europea aprova el repartiment 

dels refugiats però amb 4 països en 

contra que eixos 4 països encontra són 

Eslovàquia , República Txeca, 

Romania i Hungría.Y Finlàndia no ha 

dit res. 

 En total s'acojeran a 120.000 en 2 

fases en una 66.000 i en l'altra 54.000. 

Els refugiats s'aniran a Grècia o a Itàlia 

en un pricipi. 

• Les irregularitats van ser 

notificades per les propies autoritat 

españoles , és la primera vegada que 

imposen una multa per manipulació 

d’aquestes dades. 

• Soler, considera que deu ser el 

Regne d’ Espanya el que pague la 

multa 
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FOTO: El presidente de la Comisión Europea, Jean-

Claude Juncker 

FOTO: Movimientos Sociales por los refugiados 



MERKEL OFEREIX A 

TURQUIA AVENÇOS EN 

LA SEVA ADHESIÓ A LA 

UNIÓ EUROPEA 
SHEILA MADRIZ ANDRADE 
Convertir-se en el guardià de la porta del 

darrere de la Unió Europea pot tenir premi 

per a Turquia . Les autoritats turques van 

aconseguir arrencar aquest diumenge diverses 

promeses en ferm a la cancellera alemanya , 

Angela Merkel . 

INCENDI 

TÒXIC 
RICARDO PRIETO 

Residus no peri-

llosos. 

Els residus que 

quedaeon tras 

l’incendi en la 

subestació de la Ande 

en San Lorenzo no 

suposen que haja 

perill, per a la salut 

però el fum és tòxic i 

ffou dispersat per e 

les condicions 

climàtiques. 

 

L·ARRIBADA D·INMIGRANTS 

IRREGULARS A EUROPA ES 

TRIPLICA EN 2015 
ÁLVARO LÁZARO PEÑUELA 

 

 

L·ultime onada 

d·inmigració de-

mostra que europa 

s·enfrenta a un 

desafiament sin 

precedents.Aproxim

adament 57300 

inmigrants irregulars 

arribaron desde 

2014 hasta 2015 

arribaron el triple 

que en 2014 

  

 Malgrat ser una de 

les dirigents 

europees més 

oposades a la 

integració de 

Turquia a la UE, 

Merkel es va 

comprometre davant 

el primer ministre 

turc, Ahmet 

Davutoglu , i el  

 

 

 

 

 

 

 

president de la 

República , Recep 

Tayyip Erdogan , a 

"obrir aquest any el 

capítol 17 " -relatiu a 

l'economia- ia" 

preparar " l'obertura 

a negociacions dels 

nombres 23 i 24 , 

sobre justícia , 

llibertats i drets 
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FOTO: Apropament de les negociacions entre Merkel i 

Turquía 

La influència alcança les 57300 

persones en el primer trimestre i 

Frontex vaticina xifres sense 

precedents per al conjunt de l’any 

FOTO: Incendi actiu 

FOTO:Inmigrants a la 

cerca de Melilla 

LA U.E MÉS SOLIDARIA 
VICENTE TÓMÁS BAEZA 

La U.E donarà més diners per a que altres 

països puguen acollir a refugiats . 

La U.E farà una reunió per a controlar als 

refugiats per a poder recollir més diners per a 

poder ajudar als refugiats.  

 

 



“HI HA MOLTS 

IMMIGRANTS , NO ES 

POT CONTINUAR AIXÍ” 
EVA OLMOS  
En la capital moltes persones ho estan passant 

mal ,treballen dur i no veuen  els resultats 

IMMIGRANTS I 

REFUGIATS 
DAVID 

GONZÁLEZ 

Les persones  que 

sen van en busca d’ 

asilo s’uneixen als 

immigrants per 

raons económiques 

L’acollida  humanità-

ria és la pràctica de 

certes nacions 

d’aceptar en la seua 

terra a inmigrants que 

s’ han vist obligats a 

abandonar el seu país 

d’orige  per  el perill 

que tenien per  causes 

racials, religioses, 

guerres civils, 

catàstrofes naturals, 

etc. 

Els refugiats  es  

veuen forçats a fugir 

perque no dispoen de 

la suficient protección  

per  part del gobern 

del seu propi país 

RÚSIA I  ESTÒNIA  HAN FET 

UN INTERCANVI EN LA 

PRESÓ 
EVA OLMOS 

 

 

Estònia a 

intercanviat a un rus 

que s’anomena  

Alexéi Dresen  que 

va estar detingut fa  

3 anys  per facilitar 

documents  secrets .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusia  a entregat a 

un estoni que 

s´anomena Eston 

Kohver  per els 

rusos tenint  una 

pistola a munició de 

5000 euros en metall 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Més o menys  400 

persones  treballen 

molt dur per a poder 

ajudar als demés 

inmigrants .En la 

estació de Viena 

tenen la aportació de 

l`ajuntament  ,la  

 

 

 

 

policia i la empresa 

de ferrocarril .Ells 

estan treballant molt 

dur però no 

aconsegueixen el 

resultat però encara 

tenen esperances. 
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FOTO: Voluntaris alimenten a refugiats siris en la estació 

de tren de Viena 

Els dos acusats de espionatge  els han 

intercanviat  els  seus llocs en la 

presó 

FOTO: crisi humanitària amb l’arribada de milers de 

refugiats.. 

FOTO:Rusia i Estònia han intercanviat  

dos presoners en presó per espionatge 

en la guerra freda 

LA U.E PROPOSA BLINDAR A 

GRECIA PER A FRENAR AL FLUIT 

DELS REFUGIATS 
VICENT BERTÍ PÉREZ 

Grecia obté un 3% de refugiats 

En este any han entrat unes 700.000 persones , 

la ONU ,ACNUR  I Frontex es han juntat per a 

ajudar als refugiats .  Segons Frontex porta 3 

mesos denunciat per falta de personal tecnic . 

 

 



DENUNCIA D’ABUS SEXUAL A  

DONES I XIQUETS REFUGIATS 
ACNUR (Agència 

de Nacions Unides 

per als Refugiats) 

rep denúncies 

d’abusos sexuals  

als refugiats durant 

la travessia  als 

païssos del nord 

d’Europa per 

traficants de 

persones. 

També havien 

xiquets que havien 

de viatjar sense 

adults i això els 

feia presses fàcils 

dels  criminals. 
 

ISMAEL MÉNDEZ 

ACNUR rep denúncies d’abusos infantils 
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FOTO: Xiquets refugiats 

UNS 8.500 REFUGIATS 

ENTREN EN CROACIA EN 

EL SEU CAMI HACIA 

EUROPA OCCIDENTAL. 

ANDREA CARDONA 

 

 

Des de que Hungría 

va sellar la seua 

xarxa amb Serbia el 

passat dia 15, els 

refugiats els desvien 

a Croacia. Han  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplegat a eixe país 

73.500 refugiats i 

immigrans, segons 

les dades de la 

policia recollides 

per l’agència Hina 

 

Uns 8.500 refugiats que fugen de la 

guerra van arribar en les ultimes 24 

hores a Croacia,i la gran part d'ells 

han sigut transladats fins la xarxa de 

Hungría. 

ELS IMMIGRANTS 
SASHA CLIMENT IZQUIERDO 

 

 

El portaveu del 

Ministeri de l'Interior, 

Domagoj Dzigulovic, 

digué el diumenge que 

el nombre de persones 

que entrà al país el 

dissabte fou el més  

 

gran registrat en un 

únic dia des de que els 

immigrants 

començaren a arribar a 

Croàcia a mijans de 

setembre. 

Uns 11.500 migrants creuen la frontera de 

Croàcia en un sol dia, un nou record pera el 

país i una mostra de que el flux de persones 

que viajen a Europa Occidental no disminueix. 

FOTO: 

Croàcia diu 

que no pot 

rebre a més 

refugiats  



LA CONFIANZA 

DELS 

ESPANYOLS  

DECREIX 

RAFA NAVARRO 

PUIG  Y CARLA  

NAVARRO 

En el 30 aniversari 

de la adhesió de 

Espanya a la U.E 

en la societat ha 

decaigut el fervor 

europeïsta. 

 

El recolçament ha 

desdendit 10 punts 

des de 2008 segons 

les dades de 

metroscopia. 

IZAN PRIETO MERCHANTE 

Demana que centre el seu esforç per a 

lograr una solució política, i presionar 

per una reducció de la violència. 

Rússia assegura que la seua intervenció no 

afectarà al presupost. 

Els misils russos van dirigits a Síria i caueb 

a Irán, l’aviació russa ataca a 27 objectius 

de E.l. a Siria. 

. 

LA U.E DEMANA 

COORDINAR ELS ATACS 

CONTRA L’ ESTAT 

ISLÀMIC. 

www.elblogdelbuenlector.wordpress.com La Purísisma-Torrent dés de  2015 

NOTÍCIES Pàgina 17  

FOTO: Aniversari de 

l’adhesió d’Espanyac 

FOTO: Bombardeigs russos a Síria 

SOLUCIONS FRONT A 

L’ARRIBADA MASSIVA 

D’IMMIGRANTS 

LUCÍA MORENO PERIS 
Els liders dels paisos on han entrat molts 

refugiats se han reunit per a trobar solucions. 

 

Els líders dels  païssos més afectats pel flux 

massiv de refugiats a través de la ruta dels 

Balcans han començat la seua reunió 

extraordinària en Bruselas amb un creu 

d’acusacions sobre la responsabilitat de cadascú 

en el control del trànsit d’aquests immigrants. 

 

 

  

LA TROIKA DEMANA A 

XIPRE QUE MANTINGA LES 

REFORMES 

KRISTEL MUÑOZ RAMÍREZ 
Les reformes estructurals en certs casos 

observaven retardaments i un 

cumpliment parcial. 

El mercat laboral s´ha  debilitat i la 

desocupació esta aumentant mes ràpid de lo 

previst, t 

la troika valora les medides per a millorar la 

lluita contra el blanqueig de diners i l´evasió 

fiscal. 

EL 

BLINDAMENT 

DE GRÈCIA  

PABLO 

MARTÍNEZ 

TEBA 

La UE propon 

blindar una Grecia 

per a frenar el 

decorriment 

d'acarrassats  

 

Croàcia se perfila 

com el nucli 

d'operacions por 

afrontar la crissi, 

segons document de 

la ONU al que ha 

tingut accés el diari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Grècia es blinda 



ELS REFUGIATS, L'AS TURC 

DAVANT LA UE 

MARÍA CUESTA ANDREU 

La UE, ha fet, una proposta a Turquía. 

Tracta de que els turcs es queden amb 

els refugiats siris. 
La Unió Europea ha proposat a Turquia que es 

quede amb els refugiats a canvi d'una quota de 

molts diners , per aixì poder que els refugiats siris 

estiguen estalvis. 

 

INÉS FRENICHE FORRIOL 

Aquest projecte enllançara carrils bici , 

cami rurals , vies  i atraccions culturals 

amb una senyalització i publicitat 

comuna 

La vicepresidenta de la Diputació de 

València , Maria Josep Amigó , ha presentat 

aquest matí la xarxa verda valenciana , un 

projecte de la diputació de València per a 

crear un gran corredor ecològic per tot  el 

territori valencià que facilite la mobilitat 

amb bicicleta  i a peu  i alhora promocione 

els parcs naturals , el patrimoni històric , els 

recurs culturals  i llocs turístics  dels pobles  

i comarques. 

 

LA XARXA VERDA 

VALENCIANA CONNECTARÀ 

MUNICIPIS I COMARQUES 

www.elblogdelbuenlector.wordpress.com La Purísisma-Torrent dés de  2015 

NOTÍCIES Pàgina 18  

FOTO: La Diputació unirà les víes ciclistes en 

el projecte 'Xarxa Verda Valenciana' 

"ELS RISCOS DE LA 

RUPTURA DE L'EURO JA 

S'HAN ACABAT“ 
GISELA ETHABOR ALAJARIN 
L'exprimer ministre d'Itàlia Mario 

Montini advertix de que els populismes i 

els nacionalismes són un risc per a la 

integració europea. 

Mario Monti (Varese,Lombardia,1943) va 

assumir les regnes de deute soberana. Dos 

anys desperquè de deixar el cargo Monti 

recorda que Itàlia ha sigut l'únic país del sud 

que ha eixit de la crisi financera sense 

demanar ni tan sols un euro.  

VA COMENÇAR LA CAMPANYA QUE 

VA DEFENDRE LA PERMANÈNCIA 

DEL REGNE UNIT EN LA UNIÒ 

EUROPEA 

INÉS FRENICHE FORRIOL 

Els Britànics que estan a favor de 

mantindre al Regne Unit dins  de la Unió 

Europea han llançat la seua campanya 

"Regne Unit més fort  en la  Unió 

Europea". 

FOTO: Acord provisional 

alcançat entre la Comisió 

Europea (CE) i Turquía per 

a respondre a la crisi de 

refugiats 

Els Britànics que estan 

a favor de mantindre 

al Regne Unit dins de 

la Unió Europea han 

llançat la seua 

campanya "Regne 

Unit més fort en la 

Unió Europea" perquè 

allunyarse pot afectar 

negativament a 

l'economia del país . 

Al front d'esta   

 

 

 

campanya està Stuart 

Rose  un dels homens 

de negoci  més 

congous açi :"¿Seguim 

sent part del major 

mercat del llibre 

comerç del món ? ¿O 

anem a retirar-nos  Si 

podem perdre llocs  de 

treball, creant 

incertidumbre en la 

nostra economia ? Ha 

dit. 

 


