Prohibició d´ aparells electrònics en
alguns vols

Washington i Londres, han imposat a deu països ( Jordània , Egipte,
Turquia, Aràbia Saudita, Kuwait, Marroc, Qatar, i els Emirats Àrabs Units)
la prohibició de portar aparells electrònics dalt de l´avió i s´han de
facturar: les tauletes, les consoles, els ordinadors, i les càmeres. Afecta a
totes les aerolínies que volen directament al Regne Unit o a EUA. Aquesta
norma, és perquè el president americà , no vol que intentin colar explosius
dins d´aparells electrònics portàtils al seu país.
Hem escollit aquesta notícia perquè tots utilitzem aparells electrònics i ens
sembla important i una mica preocupant que no puguem tenir la llibertat
de portar-los quan i on vulguem ,però per

altra banda ,tenim més

seguretat en els nostres viatges.
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La cova del Llop Marí

És un dels llocs més impressionants de l’ Hospitalet de l’ Infant. Moltes
persones arriben fent surf de rem o nedant. Es tracta d’ una cova
excavada pel mar on segons explica la llegenda, vivia un animal
fantàstic que es deia Llop Marí, que atacava els pescadors i pirates que
s’ hi acostaven i que va ser creat per Neptú. Aquesta cova era el seu
amagatall. Cada estiu a l’ Hospitalet de l’ Infant s’ explica la llegenda
del Mar Vivent. Es pot gaudir d’ un espai meravellós que té uns 17x24
metres de diàmetre i 8,60 metres d’ alçada. Al fons d’ aquesta cova hi
ha una petita platja i una xemeneia dóna inici a l’entrada, amb una
meravellosa columna en un punt situat enmig.
Hem escollit aquesta notícia perquè ens ha semblat impactant la
llegenda del Llop Marí que vivia en aquesta cova tan interessant que
està a l’ Hospitalet de l’Infant.
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Un vaixell rus enfonsa un
pesquer barceloní

Dilluns dia 20, un vaixell rus va sortir del port de Barcelona a les 14:30 h guiat per un
pràctic .
Després d’un temps va sortir un pesquer barceloní amb quatre pescadors a bord.
A les 15:03 h, a tres milles de port, els dos vaixells es van trobar , cadascú pensava
que l’altre pararia ,i no va ser així.
Després de 8 minuts a les 15:11 h es va produir l’accident .
El vaixell rus va enfonsar el vaixell barceloní .Dos pescadors catalans van ser rescatats i

els altres dos, de 37 anys i 33 anys, estan perduts .
Ara els estan buscant amb un robot que és capaç d´enfonsar-se fins a 1.000 metres de
profunditat.
Hem escollit aquesta notícia perquè era interessant, i, a més ha passat molt a prop
d’on vivim nosaltres.
La Confraria de pescadors creuen que ha estat una errada humana però encara no són
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