
ENTREVISTES

ACTIVITATS DELS CORRESPONSALS 

ACTIVITATS REALITZADES

TROBADA JOVES.NET

-Ens han comentat que ets un gran esportista, que esport 
practiques?
-Lluita grecoromana, Lliure, Olímpica i Sambo, però a nivell 
internacional només Grecoromana.

-Tu ets un gran atleta i com deu ser tens una bona dieta, tens 
uns quants aliments a els quals segueixen "prohibits" per a tu?
-En dies de baixada de pes, qualsevol greix o hidrats de combustió 
lenta.

-Que sols menjar abans d'una competició?
-Abans del pes, res. Però abans dels combats greixos vegetals com 
ametlles. moltes.

-Què desdejunes abans d'anar a l'institut??
-Un café per a despertar-me i unes tostades.

-Què coneixes de la dieta mediterrània?
-Prou poc. Aquesta dieta al meu esport em fastidia per l’ús d’oli.

-Algún consell per als esportistes d’aquest institut?
-Que tinguen agalles,ningú va nàixer sent bo en res,la qualitat 
s’adquireix sofrint i entrenant.

 

Adrián Valero Lamela 
( Batxillerat Humanitats, Castellà )

EL DIA DE LA PAU AMB: PACO ROCA I SENTO LLOBELL

El passat dilluns 27 de gener, amb motiu del dia de la Pau, es va 
celebrar a l’Ies Clot del Moro una visita de gran calibre: els grans 
dibuixants Paco Roca i Sento LLobell. Aquests dos artistes de fama 
internacional van passar dues hores conversant i responent les 
preguntes del centenar d’alumnes (de 4t d’eso i dels Batxillerats 
Plàstic i Escènic) que omplien la sala d’usos múltiples de l’institut.

La professora del Departament de Plàstica Elena Uriel va organitzar 
l’acte amb molta cura i va pensar que per celebrar (i valorar) el dia de 
la pau no hi ha res millor que parlar de la guerra. Paco Roca (molt 
conegut pel còmic “Arrugas”) i Sento LLobell (molt conegut per la 
sèrie de còmics sobre el Tirant i el disseny del Gulliver de València) 
acaben de publicar dos llibres relacionats amb la Guerra Civil: “Los 

surcos del azar” (Paco Roca) explica la història dels republicans que alliberaren París dels nazis i “Un médico novato” 
(Sento Llobell) ens conta les peripècies d’un metge durant la Guerra Civil.

Els dos dibuixants ens van relatar, en un ambient molt relaxat, coses molt interessants sobre la vida d’un creador 
de novel•la grà�ca. Des d’anècdotes personals molt divertides �ns coses tan concretes com “Quant de temps costa 
escriure una novel•la grà�ca?” o “Quantes pàgines al dia dibuixa cadascú?”. L’alumnat tenia molt d’interés a saber 
quina opinió tenien sobre el manga o què opinaren els seus pares quan els van informar que es dedicarien a 
dibuixar còmics.

Paco Roca ens va portar el premi Goya que va guanyar el 2012 i ens va explicar moltes anècdotes al respecte. I en 
acabar la trobada qui volgué va poder demanar un autògraf o bé fer-se una foto amb els dibuixants o agafant el 
Goya.

Un autèntic luxe poder conèixer i conversar amb uns artistes d’aquest nivell.

El dimarts 28 de gener els corresponsals varen fer sucs de taronja 
gratis a l’hora del pati  per a fomentar la dieta mediterránea a l’IES 
Clot del Moro, gràcies al Casal Jove. Els sucs es varen fer a la cafeteria 
amb la màquina de fer sucs i sobretot amb l’ajuda del nostre director 
i subdirector, que van ser de gran ajuda organitzant-ho tot i 
col•locant les taronges a la màquina. Aquesta iniciativa va ser un èxit 
ja que es van repartir un fum de sucs que esperem que hagen servit 
per a que la nostra dieta siga un poc més sana. Ah! I aquest mateix 
dia el departament de francès va repartir crepes al seu departament. 
Ací us deixem una foto del nostre director i subdirector fent sucs.

El passat dia 11 de gener els corresponsals del Clot del Moro junt amb altres 
de Port de Sagunt, Mislata, Silla, Alaquàs, Torrent, Xirivella, Picassent i Quart de 
Poblet van participar en una trobada. Durant esta es van fer uns quants tallers 
per a fomentar la participació en els instituts i l'enteniment. 

El taller en què van participar els nostres corresponsals es va parlar dels 
sentiments, els quals no solem tindre en compte quan realitzem quelcom. 
Com última cosa van participar en una mostra de bodi percussió.



 

Corresponsals d’Instituts participarem en l’arribada dels Reis Mags al port marítim i 
en la Cavalcada. Ens ho passàrem genial!! Pel matí ens encarregarem de repartir 
xocolata amb fartons per als xiquets i xiquetes que vingueren a veure arribar els Reis. 
Per la vesprada, estiguérem amb les carrosses dels Reis.

Dissabte 11 de gener ens reunirem corresponsals de diferents pobles que formen 
part de Joves.net (Alaquàs, Xirivella, Mislata, Picassent, Torrent, Quart de Poblet i 
Sagunt) al Centre Juvenil La Torta (Picassent). Va ser una jornada de formació per a 
corresponsals, i una oportunitat de conéixer altres joves que estan fent activitats als 
seus Instituts fent activitats divertides, com un taller de Body Percussion.

Cavalcada de Reis

Trobada de Corresponsals

Escapa’t a La Neu és un programa de viatges a la neu de Joves.net. El passat 8 de 
febrer alguns dels corresponsals gaudiren d’un dia a l’estació d’esquí de Javalambre.

Viatge a la neu

SUCS TARONJA AL CLOT 



TALLERS

CINE-CLUB DEL CASAL:

MÚSICA
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Per inscriure’t pregunta als corresponsals del teu institut. Si vols mes informació http://llunaplena.saguntjove.es/

LLUNA PLENA 28 Febrer
18.00h BENVINGUDA. FESTA DE CARNAVAL. FESTA DE DISFRESSES

18.30h

19.30h

20.30h

22.00h

TALLER DE POLSERES. 
MANUALITATS

BERENAR SÀ I RÀPID. 
FES-TE UN IOGURT 

TALLER 
DE PERCUSSIÓ KARAOKE

JUST DANCE

TALLER DE FUNKY I BATUKA

BUS DE NIT

FUTBOLI
 

JOCS DE TAULA

22 de febrer
-Taller de Webcòmic. D’11 a 13 h
-Taller Jocs de Taula: Jungle Speed. De 17 a 19 h

1 de març
-Taller Jocs de Taula: 
Los Hombres Lobo de Castronegro. De 17 a 19 h

8 de març
-Taller Xapes. D’11 a 13h
-Taller Jocs de Taula: Black Stories. De 17 a 19 h

15 de març
-Taller Jocs de Taula: Super Còmics. De 17 a 19 h

29 de març
-Taller Fanzines. D’11 a 13 h
-Mostra de Jocs de Taula. SPLASH COMIC SAGUNT

22 de febrer. 19:30 h.
RAMONS [Tribut a The Ramones] + projecció de 
còmics sobre la banda de NY

7 de març. 19:30 h. 
Audició pop-rock [Michael Jackson + The Beatles]. 
Alumnat del Conservatori Superior Joaquín Rodri-
go de Sagunt

Dilluns 17 de març. 19 h.
PACO CASAS [clínic de bateria + baix] amb José 
Vera i Iván Cebrián

22 de març. 19:30 h. 
BLÜJER [versions Stranglers, REM, Velvet U...]

29 de març. 20 h.
MIQUEL-O [cantautor punk rock]. Casal en Acústic

Divendres 21 febrer. 19.30 h X-MEN ORÍGENES: LOBEZNO

Dissabte 22 febrer. 11.30 h ASTÉRIX EN BRETAÑA 

Divendres 28 febrer. 19.30 h V DE VENDETTA

Divendres 7 març. 19.30 h CAMINO A LA PERDICIÓN

Divendres 14 març. 19.30 h UNA HISTORIA DE VIOLENCIA

Divendres 21 de març. 19:30 h GHOST WORLD

Divendres 28 de març. 19:30 h. OLD BOY

Dissabte 29 de març. 11:30 h TINTÍN Y YO 
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2014 torna Lluna Plena amb un munt d’activitats. Et convidem a vindre, l’últim divendres de cada 
mes estem al Casal Jove.  I si t’interessa participar organitzant alguna activitat, parla amb els 
corresponsals del teu Institut o amb el Casal Jove. http://llunaplena.saguntjove.es/

Jugant al torneig FIFA 14. Lluna Plena 31 de gener.

Taller tatuatge de henna, Sopar Solidaria, Exhibició de gra�ti. 

Lluna Plena: diversió segura


