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WEBS JOVES
MANERES DE
PASSAR-S’HO BÉ!

Si et vols divertir, aquí tens 3 maneres diferents de fer-ho

Per M.Antonia Bernat

ARA QUE VE L’ESTIU...ARRIBEN LES VERBENES!!!!!!!

Aquesta web va dirigida a tots el joves, i
no tan joves, amb ganes de gresca i de
fer amistats de per tot Mallorca i de més
enllà. En ella hi surten totes les festes, verbenes, concerts, fires... que es fan a l’illa.
Al ser una web desinteressada i oberta
a tots, la gent que es connecta pot anar
posant en ella qualsevol esdeveniment de
l’illa i penjar les fotos de les respectives
verbenes a les que ha anat.
NO TE LA PERDIS! ENTRA-HI!

És una bona manera de fer amistats.
Aquí coneixereu, si no els coneixeu
ja, n’Antoni, en Carles, en Gorg, en
Superbew, n’Herbeta, na Nuredduna,
na Marta, en Sargantana voladora, en
Pinyacolada, na Nevetes, en Daruz, en
Panta rei, en Cassolí, en Potti, en Paria,
en Kaparro, en Xabel·lí, en Mitocòndria,...
i a mi, n’Atzerola. Darrera aquests noms i
pseudònims es troben unes meravelloses
persones, de tots llocs de l’illa, disposades a fer amics i divertir-se allà on van.

WWW.MALLORCAVERBENATOUR.ORG

Si no saps on has d’anar entra a la pàgina
i amb una sola mirada podràs saber totes
les ofertes de diversió de Mallorca. Si hi
ha qualque cap de setmana on es facin
varies verbenes a la vegada a diferents
pobles hi ha una enquesta on es pot veure
on ha votat la gent per anar-hi.
Els pares d’aquesta divertida web són en
Toni Jaume i en Carles. Dues catxondes i
belles persones.

Alguns verbeneros (de Mallorca Verbena
Tour) participen també en aquesta interessant web. El mateix amo de la pàgina és
un verbenero dels millors, en Rafel Pons,
també anomenat Cassolí, de Campanet.

Què hi ha en aquesta pàgina?
Doncs, de tot i molt, sobretot coses curioses
com: notícies (fets i pardalades, frikades,
events, etc), freakyjocs, freakymusic (música
dividida en frikades i grups propers), galeria
d’imatges (imatges dels pancuiters, de festes
a les que han anat, excursions que han realitzat, fotos den Pedrito de Campanet, etc),
fòrum (discussions, zona Pedrito (aquí és
on podeu intercanviar opinions, contactar i
xerrar amb en Pedrito de Campanet), vídeos,
acudits, retalls de premsa, compravenda i
suggerències).

AIXÍ QUE JA SABEU...
QUI DIU QUE LES VERBENES SÓN PER ALS MAJORS?
AQUEST ESTIU NO ET PERDIS NI UNA VERBENA!

WWW.PANCUIT.COM

Obre els ulls i entra al món del freakisme!!!!!!!

Web dirigida a gent amb ganes de ser
feliç. Aquí hi trobes un munt de coses interessants i divertides. La gent és lliure de
penjar-hi tot el que vulgui, des de la cosa
més extraordinària a la més senzilla.

Però no només això sinó que pots penjar
totes les fotos de les verbenes i demés
actes als que vas i la gent pot posar
comentaris a davall. També pots escriure comentaris d’altres aspectes que vulguis comentar i la gent et pot respondre,
sempre d’una manera amistosa, sense
comentaris malintencionats cap a ningú.

Una part molt interessant de la pàgina són els frikifilms, on podem trobar
tràilers de pel·lícules, vídeos de grups
de música locals, un doblatge de CSI
Miami en torn al Cas Vora Mar d’Andratx,
vídeos d’anuncis de TV que fan gràcia,
una paròdia d’un partit del mundial de
la Sexta creada per uns joves campaneters, vídeos que la gent envia i troben
per la xarxa, monòlegs i cançons de Biel
Binimelis, Estars Wors: una visió distinta
de veure la galàxia, vídeos de concerts i
clips den Pedrito de Campanet, curtme-

tratges, espots publicitaris de la pàgina,
Merdix: doblatge d’una pel·lícula un tant
sospitós, etc.
Et sorprendràs de les coses interessants
que pots trobar-hi. Al·lucinaràs amb tot
allò que vegis i escoltis.

SI NO SAPS QUE HAS DE FER I T’HO VOLS
PASSAR BÉ...
ENTRA A PANCUIT

WWW.ENSAIMADAMALABAR.COM
AQUESTA ÉS LA TEVA WEB!!!!!!!!
Si t’agraden els malabars...
Tan si ja en saps i vols ampliar els teus coneixements, com si no en saps i en vols aprendre...
En aquesta pàgina s’intenta ensenyar a construir els propis malabars: bolles o pilotes,
devil stick, anelles, maces, carioques, Staff,
diàbolos, caixes de cigarros, rolabolla (“rulo”
americà), malabars de foc; i es donen consells
sobre materials i combustibles utilitzats a
malabars, així com per a escopir foc, sobre tot

comprar-te’n o seguir amb els construïts per
tu. A partir d’aquí, l’idea d’aquesta pàgina va
néixer de la dificultat de trobar qualcuns malabars a la nostra illa.
En ella hi podem trobar el següent escrit:
“No somos maestros en el arte de malabarear, aunque sí nos consideramos “manitas”,
y con los consejos e ideas de algunos amigos
(y también de Internet), hemos colgado una

pasta gansa. Sí, ya sabemos que no quedan
tan finos como los comprados, pero como
dijo el Arquitecto Barragán “MAS VALE LA
GRACIA DE LA IMPERFECCION, QUE LA
PERFECCION SIN GRACIA””.
A més de la construcció de malabars, també
es troben tutorials per a aprendre a “malabarejar”, ho trobaràs en diferents seccions:
teoria, com començar, trucs i paranoies, tutorial de siteswap, siteswap multiplex i siteswap

allò relacionat amb la fabricació de malabars i
que pugui ser construït per un mateix.
Veureu que fàcil és construir malabars!
Quan ja saps que t’agrada el malabar pots

serie de manuales de construcción de malabares (pasito a pasito y con bastantes fotos).
Los malabares construidos por uno mismo
se disfrutan el doble y además te ahorras una

sincrònic; tutorials de fabricació d’instruments
i juguetes fetes amb material reciclat; i tutorials
de construcció d’instruments musicals fets
amb materials quotidians

El darrer són vídeos tutorials: vídeos de malabars per a aprendre trucs amb bolles, maces,
devil stick i, d’aquí ben poc, carioques, etc
amb explicacions per a aprendre. També han
creat un simulador de siteswap propi.
Ah!, de tan en tan es fan quedades, per tant,
aquí hi podem trobar una secció destinada a
anunciar els pròxims tallers, quedades i esdeveniments...així com una galeria de fotos on es
mostren les respectives fotografies.

Animau-vos, aquesta és una pàgina per a
compartir coneixements.
No et tallis!
Si tens algun dubte o suggeriment, fes-la
arribar via e-mail o escriu un missatge
directe...

